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Avgifter till Svenskt Näringsliv 2023 

 

• Lägsta avgiften fastställs till 428 kr. 

 

• Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda 

beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 

kr. 

 

• Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i 

koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent 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. 

 

Fördelning av avgiften mellan Svenskt Näringsliv och Svenskt Näringsliv Service AB  

Fördelning nedan bygger på en kostnadsmässig uppdelning av Svenskt Näringslivs 

verksamhet på förenings- respektive serviceverksamhet för 2023. 2022 års fördelning anges 

inom parentes.  

 

• För enskilda företag med högst 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med 

högst 249 anställda  

 -  föreningsavgift till Svenskt Näringsliv 0,071 % (0,071 %)  

 -  serviceavgift till Svenskt Näringsliv Service AB 0,006 % (0,006 %) 

 Summa 0,077 % (0,077 %)  

 

• För enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med 

fler än 249 anställda 

 -  föreningsavgift till Svenskt Näringsliv 0,056 % (0,056 %)  

 -  serviceavgift till Svenskt Näringsliv Service AB 0,004 % (0,004 %)  

 Summa 0,060 % (0,060 %)  

 

Avgiften till Svenskt Näringsliv är inte momspliktig och inte avdragsgill vid 

inkomsttaxeringen för medlemsföretagen. 

 

Avgiften till Svenskt Näringsliv Service AB är momspliktig och avdragsgill vid 

inkomsttaxeringen för medlemsföretagen. 

 

Rutiner för uppbörd av avgiften 2023 

 

• En faktura skickas ut till medlemsföretagen med fakturadatum den 3 april och med 

förfallodag den 3 maj 

• En faktura skickas ut till medlemsföretagen med fakturadatum den 2 oktober och 

med förfallodag den 1 nov. 

• Begäran om medlemsuppgift skickas ut i mitten av januari. Medlemsföretagen skall 

inkomma med medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv senast 28:e februari. 

 


