MEDLEMS- OCH ÅRSAVGIFTERNA ÅR 2021
1. ETT rf
Medlemsavgiften baserar sig på producenternas avräkningar för år 2020
utan produktionsstöd. Som medlemsavgiftsenhet (= mae) räknas varje
påbörjad 165 000 euro i vederlag.
Anslutningsavgift för nya medlemmar: 350 €
- ETT rf:s medlemsavgift för år 2021: 22 €/mae
• Medlemsavgifter betalas i två rater: 50 % under första halvåret och 50 % under
andra halvåret.
- Medlemsavgiften för stödmedlemmar år 2021
• Privatpersoner, föreningar och sammanslutningar:
• Företag enligt personalantal:
1-9 anställda
10-99 anställda
100- anställda

35 €
350 €
850 €
1700 €

2. Sikava (för slakterier som är med i Sikava)
Årsavgiften fastställs enligt mängden svinkött på basis av vederlag som betalats åt
producenterna år 2020.
• Sikavas anslutningsavgift för nya medlemmar:
500 €
• Sikavas årsavgift år 2021: 0,14 c/kg uppbärs i årsavgift, summan blir 243 000 €
• Om avgiften för enskilda gårdar vars slakteri inte hör till Sikava eller som inte
vill befullmäktiga sitt slakteri och om den avgift som uppbärs av småskaliga
aktörer beslutar Sikavas ledningsgrupp.
- Årsavgiften uppbärs i två rater
3. Naseva (gäller mejerier och slakterier som är med i eller ansluter sig till Naseva)
Mejerier: årsavgiften fastställs på basis av den mjölkmängd i liter för vilka
producenterna betalats vederlag år 2020.
Slakterier: Årsavgiften fastställs enligt mängden nötkött på basis av vederlag som
betalats åt producenterna år 2020.
• Nasevas anslutningsavgift för nya medlemmar: 500 €
• Nasevas årsavgift år 2021: 285 000 €
• mejeriernas andel sammanlagt 190 000 €, som delas mellan mejerierna i
förhållande till den mjölkmängd (liter) för vilken producenterna betalats
vederlag
• slakterierna andel sammanlagt 95 000 €, som delas mellan
medlemsslakterierna i förhållande till den mängd nötkött (kilo) för vilken
producenterna betalats vederlag
• Om avgiften för enskilda gårdar vars mejeri eller slakteri inte hör till Naseva
eller som inte vill befullmäktiga sitt mejeri eller slakteri och om den avgift som
uppbärs av småskaliga aktörer beslutar Nasevas ledningsgrupp.
- Årsavgiften uppbärs i två rater.
Till medlems- och årsavgifterna tillkommer 24 % mervärdesskatt (gäller inte
anslutningsavgiften).

