
Så här beräknas medlemsavgiften för år 2020
Medlemsavgiften beräknas enligt beslut av fullmäktige på summan av senast kända taxerade 
förvärvsinkomst och inkomst/underskott av kapital, (taxeringsår 2019 inkomstår 2018).  
På fakturan benämns detta som ”grundbelopp”. 

1. Minimiavgiften är 2 000 kr.

2. Församlingsavgiften debiteras med 1,25 % av grundbeloppet, dock lägst 2 000 kr.
 
3. Högsta utdebiterade avgift för enskild/hushåll (sambo/gifta, hemmavarande barn) är 

31 250 kr.

4. Barnavdraget är 500 kr per barn och förälder som är medlem. Gäller barn födda 2003-
2019.  Vi vill påminna om att barn födda 2003-2019 skall finnas registrerade som medlemmar 
i församlingens medlemsregister, för att föräldrar ska kunna erhålla barnavdrag. Föräldrar med 
egna barn i hushållet som ej är registrerade i församlingens medlemsregister kan ej erhålla 
något barnavdrag.

5. Ansökan om barns medlemskap görs av föräldrarna på ansökningsblankett som kan 
erhållas från församlingen eller hämtas på hemsidan www.jfst.se

6. Medlemsavgiften för utlandsboende medlemmar uppgår till 2 000 kr och inkluderar 
församlingens tidning Tachles i elektroniskt format samt en prenumeration på tidskriften Judisk 
Krönika.  Vänligen kontakta medlemsavgifter@jfst.se och ange din mailadress för att erhålla 
Tachles.

 
7. Landsortsavdrag utgår med 50 % för medlemmar bosatta utanför Stockholms län.   

Avgiften kan dock bli som lägst 2 000 kr och högst 31 250 kr.

8. Medlemsavgiften för norrlandsboende medlemmar (från län 19 och uppåt) debiteras 
minimiavgiften 2.000 kronor.

9. Ungdomsrabatt – medlemmar födda 1994-1999 betalar 500 kr från och med det år de 
fyller 21 år (oavsett när under året man är född).

10. Medlemsförmån för dig som är mellan 26-30 år. Församlingen har beslutat att införa en 
s.k. trappa för avgiften till församlingen. Den innebär att det år som du fyller 

 26 år betalar du fortfarande 500 kr för hela året
 27 år får du 60 procents rabatt på minimiavgiften, dvs. du betalar 800 kr för hela året
 28 år får du 40 procents rabatt på minimiavgiften, dvs. du betalar 1 200 kr för hela året
 29 år får du 20 procents rabatt på minimiavgiften, dvs. du betalar 1 600 kr för hela året
 30 år betalar du minimiavgiften, dvs. 2 000 kr för hela året

11. Associerad medlem. Församlingens fullmäktige sa 2014 ja till ett s.k. associerat 
medlemskap. Den här typen av medlemskap innebär nya möjligheter för den partner som inte 
är jude att delta i församlingens verksamhet. Denna möjlighet gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 
och för en person som lever i ett parförhållande med ordinarie medlem och som är skriven 
på samma adress som en medlem i Judiska församlingen.  

 Församlingsavgiften för associerade medlemmar är rabatterad och har satts till hälften av den 
avgift som en ordinarie medlem betalar. Minimiavgiften är 1 000 kronor. 

 Terminernas förfallodagar är: 31 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Fortsättning på baksidan!



Liksom tidigare år kan Du ANTINGEN betala hela medlemsavgiften vid första terminens förfallodag 
ELLER dela upp betalningen på fyra terminer. Det finns också möjlighet till månadsvisa inbetalningar 
via Autogiro. Se bifogat informationsblad om Autogiro.

Medlem som inte har betalt sina förfallna avgifter kommer att stängas av från sin behörighet till 
församlingens hemsida.

Har du utnyttjat medlemsförmåner gällande någon av församlingens tjänster, ej betalt dina 
medlemsavgifter och/eller avslutar ditt medlemskap inom två år, kommer vi att fakturera dig ordinarie 
pris.

Ansökan om nedsättning hos prövningsnämnden 
Ansökan om nedsättning av medlemsavgiften kan göras hos prövningsnämnden på bifogad 
ansökningsblankett om särskilda ekonomiska skäl föreligger. Förutsättningen för att 
prövningsnämnden skall behandla ansökan är att blanketten är komplett ifylld. Observera att 
nedsättning endast kan sökas för innevarande år och ej retroaktivt för föregående år.

Förändring av inkomst under innevarande år 
Väsentlig förändring av inkomst som arbetslöshet, pensionering eller sjukdom som uppstått under 
innevarande år kan ligga till grund för ändring av avgiften. Prövningsnämndens beslut om nedsättning 
av avgiften kan ej överklagas.

Intäkt av engångskaraktär 
Du som erhållit intäkt av engångskaraktär t.ex. en lägenhetsförsäljning, fond- eller aktieförsäljning 
har möjlighet att ansöka om nedsättning för detta belopp. Observera att nedsättning ej beviljas för 
återkommande kapitalintäkter eller utdelning av aktier.

Ansökan till prövningsnämnden insändes till: Judiska Församlingen, Prövningsnämnden, Box 7427,  
103 91 Stockholm. Eller per mejl till provningsnamnden@jfst.se. Skall vara oss tillhanda 2020-04-30.

Medlemskapet är frivilligt. Vill man begära utträde ur församlingen måste detta göras skriftligt. Vid 
begäran om utträde ska avgiften betalas t.o.m. det kvartal som utträde begärts.

Församlingens stadgar
Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår ska anses ha 
begärt sitt utträde ur församlingen.

Information om Autogiro 
Du kan betala din medlemsavgift månadsvis, kvartalsvis eller hela avgiften på en gång via Autogiro.

Många av våra medlemmar utnyttjar denna bekväma service. Din avgift dras då från ditt bank- eller 
personkonto enligt överenskommelse. Du behöver bara bevaka att det finns täckning på kontot vid 
dragningstillfället. Sedan sköter Autogiro resten. Du kan naturligtvis själv avbryta autogirotjänsten när 
du vill.

Bifogat finns en anmälningsblankett om du är intresserad. Fyll i blanketten och sänd in den till 
församlingen, resten sköter vi om.

Frågor om ovanstående besvaras av Agi Körösi, tisdag-fredag kl 09.00-14.00, tel 08-587 858 23, 
medlemsavgifter@jfst.se


