JÄSEN- JA VUOSIMAKSUJEN SUURUUS VUONNA 2020
1. ETT ry
Jäsenmaksu perustuu tuottajatilitysten euromäärään vuodelta 2019 ilman tuotantotukia.
Yksi jäsenmaksuyksikkö (= jmy) vastaa yhtä tuottajille tilitettyä alkavaa 165 000 €.
• Liittymismaksu uusilta jäseniltä: 350 €
• ETT ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020: 26,00 €/jmy (2019: 22,00 €)
Jäsenmaksu laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, toinen alkuvuodesta ja toinen
loppuvuodesta.
• Kannattajajäsenmaksu vuodelle 2020:
- Yksityishenkilöt, yhdistykset ja yhteisöt:
- Yritykset henkilöstömäärän mukaan:
1-9 henkilöä
10-99 henkilöä
100- henkilöä

35 €
350 €
850 €
1700 €

2. Sikava (koskee Sikavassa mukana olevia tai Sikavaan liittyviä teurastamoita)
Vuosimaksu perustuu tuottajille tilitettyjen sianlihakilojen määrään vuodelta 2019.
•

Sikavan liittymismaksu uusilta jäseniltä: 500 €

•

Sikavan vuosimaksu vuodelle 2020: kerätään 0,16 snt/kg (2019: 0,16 snt/kg)
vuosimaksua, jotta saadaan 270 000 € (2019: 270 000 €).

•

Yksittäisiltä tiloilta, joiden teurastamo ei kuulu Sikavaan tai jotka eivät halua
valtuuttaa teurastamoa, sekä pienimuotoisilta toimijoilta perittävästä
tietojärjestelmän käyttöoikeusmaksusta päättää Sikavan johtoryhmä.

Vuosimaksu peritään kahdessa erässä kuten jäsenmaksut. Sikavan johtoryhmän päätöksellä
vuosimaksun jälkimmäinen erä voi tarvittaessa olla budjetoitua suurempi tai pienempi.
3. Naseva (koskee Nasevassa mukana olevia tai Nasevaan liittyviä meijereitä ja teurastamoita)
Meijerit: vuosimaksu perustuu tuottajille tilitettyjen maitolitrojen määrään vuodelta 2019.
Teurastamot: vuosimaksu perustuu tuottajille tilitettyjen naudanlihakilojen määrään vuodelta 2019.
•

Nasevan liittymismaksu uusilta jäseniltä: 500 €

•

Nasevan vuosimaksu vuodelle 2020: 307 000 € (2019: 267 000 €)
- meijereiden osuus yhteensä 205 000 € (2019: 178 000 €), joka jaetaan jäsenmeijereiden kesken tuottajille tilitettyjen maitolitrojen suhteessa
- teurastamoiden osuus yhteensä 102 000 € (2019: 89 000 €), joka jaetaan jäsenteurastamoiden kesken tuottajille tilitettyjen naudanlihakilojen suhteessa

•

Yksittäisiltä tiloilta, joiden meijeri tai teurastamo ei kuulu Nasevaan tai jotka eivät
halua valtuuttaa meijeriä tai teurastamoa, sekä pienimuotoisilta toimijoilta
perittävästä tietojärjestelmän käyttöoikeusmaksusta päättää Nasevan johtoryhmä.

Vuosimaksu peritään kahdessa erässä kuten jäsenmaksut. Nasevan johtoryhmän päätöksellä
vuosimaksun jälkimmäinen erä voi tarvittaessa olla budjetoitua suurempi tai pienempi.
Jäsen- ja vuosimaksuihin lisätään 24 % arvonlisäveroa.

