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Om serviceavgiften:
Normal serviceavgift är numera SEK 2400.- per år. Avgiften är helt
avdragsgill

Den kan betalas på tre sätt: .
1. Alltihop på en gång
2. 2 x 1200.-, en gång nu och en gång till, inom ett halvår
3. 200.- per månad, genom stående överföring från din bank
Om du är studerande får du 75%rabatt. Betala alltså en fjärdedel av
ovanstående.
Om du har särskilt dålig ekonomi, reduceras avgiften till hälften.

Skriv i så fall till givstyret@ramverk.se att du önskar reducerad serviceavigift för
2019 enligt GiVs kriterier för låg inkomst. GIVs kriterier är att
man ska varje månad få behålla kostnaden för hyran och bostadens
uppvärmning och dessutom
• 4 923 kronor för en ensamstående vuxen
• 8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor
• 2 612 kronor för barn till och med 6 år
• 3 007 kronor för barn 7 år eller äldre
Se ytterligare detaljer på
https://www.kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html

About the service fee:
Normal service fee is now SEK 2400 per year. The fee is fully deductible

It can be paid in three ways:.
1. All at once
2. 2 x 1200.-, once now and again, within six months
3. 200.- per month, by standing transfer from your bank
If you are a student you get a 75% discount. So pay a quarter of the above.

If you have a particularly poor economy, the fee is reduced by half.
If so, write to givstyret@ramverk.se that you want a reduced service fee for
2019 according to GiV's low income criteria. GIV's criteria are that
one has to keep the cost of the rent and the heating of the house every month
and in addition
• SEK 4,923 for a single adult
• SEK 8,133 for cohabiting spouses or cohabitants
• SEK 2,612 for children up to and including 6 years
• SEK 3,007 for children 7 years or older
See further details
https://www.kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html
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