ANVISNING FÖR BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN 2020
Nytt
Uppbörden av medlemsavgifter har ändrats 1.1.2019. Från början av 2020 kommer du att få
faktura/fakturor på din medlemsavgift för 2020. Det finns ingen gireringsblankett i detta brev.
Grunderna för medlemsavgiften förblir desamma.
Ordinarie medlem, om du betalar mindre än 490 e i medlemsavgift ska du genast eller så
snart som möjligt skicka förbundet en kopia av beskattningsbeslutet 2018 där ditt namn, din
löneinkomst och resultatet från näringsverksamhet framgår.
Vänligen meddela också så snart som möjligt om det finns grund för nedsatt medlemsavgift
(135 e). Då säkerställer du att du får en faktura på medlemsavgiften i början av 2020, med rätt
medlemsavgiftsbelopp. Om du inte skickar en kopia eller anger en grund för nedsatt
medlemsavgift, kommer vi att fakturera 490 e i medlemsavgift.
Förfallodagar
Medlemsavgiften kan betalas på en gång i april eller i fyra rater: i januari, april, juli och oktober, eller
månadsvis. Hela medlemsavgiften ska vara betald senast 2.12.2020.
Meddela via medlemssidorna om du vill betala din medlemsavgift i rater.
Medlemsavgiftens belopp
Ordinarie medlem
Medlemsavgiften är 1,35 % av den senast fastställda totala löneinkomsten och resultatet för
näringsverksamheten enligt beskattningen. Medlemsavgiften 2020 betalas enligt inkomsterna i
beskattningsbeslutet för 2018.
Medlemsavgiften är högst 490 euro och minst 135 euro. Medlemsavgiften för en medlem med
dubbelt medlemskap i ett Akavaanslutet förbund är högst 196 euro och minst 135 euro (se punkt D).
Undantagen från medlemsavgiften och grunderna för en sänkt medlemsavgift på 135 euro beskrivs
nedan i avsnittet Sänkt och avvikande medlemsavgift 2020.
Medlemsavgiften beräknas enligt beskattningsbeslutet för 2018 på följande sätt:
löneinkomst 2018
+ eventuellt resultat för näringsverksamhet 2018 (förvärvsinkomst och kapitalinkomst för
näringsverksamhet)
= inkomst som utgör grunden för medlemsavgiften 2020, varav medlemsavgiften är 1,35 %
I beskattningsbeslutet finns dessa uppgifter i punkterna: Förvärvsinkomst, punkten Löner och
naturaförmåner samt Specifikation av uppgifter om näringsverksamhet, punkten
Näringsverksamhetens resultat. Om näringsverksamhetens resultat är negativt beaktas detta i
beräkningen av medlemsavgiften så att resultatet är noll. Skattemyndigheten avdrar
näringsverksamhetens förlust från näringsverksamhetens resultat under de kommande åren.
Du behöver inte skicka en kopia av beskattningsbeslutet om din medlemsavgift är 490 euro, du är
dubbelmedlem och betalar 196 euro eller har en grund för en sänkt medlemsavgift på 135 euro (se
nedan).
Studerandemedlem
Medlemsavgiften för studerande som avlägger grundexamen för veterinär (VL) i Finland eller
motsvarande examen i utlandet och som har praktikbehörighet är 135 euro. För övriga studerande
som avlägger grundexamen för veterinär (VL) i Finland eller motsvarande examen i utlandet är
medlemsavgiften 40 euro.
Studerande som avlägger grundexamen för veterinär (VL) i Finland eller motsvarande examen i
utlandet behöver inte lämna en kopia av beskattningsbeslutet till förbundet.

Sänkt och avvikande medlemsavgift 2020
A. Ingen medlemsavgift
◼ hedersmedlemmar, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare
◼ Meddela om du går i pension antingen per e-post toimisto@sell.fi eller tfn (09) 7745 4810.
B. Medlemsavgift 40 euro
◼ studerande som avlägger grundexamen för veterinär (VL) i Finland eller motsvarande examen i utlandet
och som saknar praktikbehörighet
C. Medlemsavgift 135 euro
◼ studerande som avlägger grundexamen för veterinär (VL) i Finland eller motsvarande examen i utlandet
och som har praktikbehörighet
◼ under utexamineringsåret eller auktoriseringsåret samt under auktoriseringstiden
◼ utomlands över 6 månader, sammanlagt under kalenderåret
◼ oavlönad tjänste- eller arbetsledighet i över 6 månader, sammanlagt under kalenderåret
◼ heltids föräldra-, vård- eller sjukledighet i över 6 månader, sammanlagt under kalenderåret
◼ alterneringsledighet i över 6 månader, sammanlagt under kalenderåret
◼ arbetslös arbetssökande i över 6 månader, sammanlagt under kalenderåret. Har man under samma
kalenderår varit arbetslös sammanlagt i över 6 månader kan man ansöka om nedsatt medlemsavgift eller
retur på redan betald medlemsavgift. Med din ansökan om detta bör du då skicka förbundet ett
arbetslöshetsintyg av TE-tjänsterna. Vänligen notera att man bör be TE-tjänsterna om ett skilt intyg för
varje arbetslöshetsperiod som har varat i under 6 månader.
◼ ingen löneinkomst eller förvärvsinkomst eller kapitalinkomst för näringsverksamhet
◼ medlemmar i nordiska veterinärförbund som betalar full medlemsavgift till ett annat nordiskt land
Meddela om något av ovan nämnda kriterier uppfylls i ditt fall under 2020, antingen per e-post
toimisto@sell.fi eller tfn (09) 7745 4810.
D. Medlemsavgift för dubbelt medlemskap
◼ 2/5 av den normala personliga medlemsavgiften, minst 135 euro och högst 196 euro.
◼ En person anses ha dubbelt medlemskap om han eller hon hör till Veterinärförbundet och till ett annat
Akavaanslutet förbund och betalar full medlemsavgift till det. Medlemskap i en studentförening eller
betalning av så kallad anhängaravgift till ett annat Akavaanslutet förbund berättigar INTE till
medlemsavgift för dubbelt medlemskap.
E. Särskilda orsaker
Om din inkomst minskar av något särskilt vägande skäl under 2020 jämfört med inkomsten för 2018 kan du
skriftligen ansöka om sänkt medlemsavgift hos förbundets styrelse. I regel beaktas en sänkt inkomst under
2020 dock först i medlemsavgiften för 2022, då den beskattningsbara inkomsten för 2020 utgör grunden för
medlemsavgiften.
Anslutningsmedlemsavgift
Anslutningsmedlemsavgiften är 135 euro. De som ansluter sig till förbundet för första gången betalar inte
anslutningsmedlemsavgift.
Försummelse att betala medlemsavgift
Hela medlemsavgiften ska vara betald senast 2.12.2020. På styrelsens framställning kan delegationen
avskeda en medlem som inte betalat avgiften till förbundet inom tre månader från styrelsens uppmaning.
Medlemmar som försummat att betala medlemsavgiften för 2020 avskedas vid delegationens vårmöte 2021.
Medlemmen underrättas skriftligen om detta. Medlemsförmånerna upphör därmed.
Justering av föregående års medlemsavgift
Eventuell begäran om justering av föregående års medlemsavgift (2019) ska lämnas in senast 31.1.2020.
Medlemsavgifter för tidigare år kan inte längre justeras.

Medlemsavgiften avdras i beskattningen
Veterinärförbundets medlemsavgift är avdragsgill i din beskattning. Till exempel en medlemsavgift på 490
euro minskar din beskattningsbara förvärvsinkomst med 490 euro. Förbundet anmäler din medlemsavgift till
Skatteförvaltningen.
KOM IHÅG ATT
◼ skicka en kopia av skattebeslutet 2018 till förbundet så snart som möjligt
◼ följa betalningstiderna och använda det referensnummer som står på fakturan
◼ meddela via förbundets medlemssidor om du vill betala din medlemsavgift i rater
◼ du får ytterligare information och anvisningar av kansliet, toimisto@sell.fi, tfn (09) 7745 4810

