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Information från Svensk Insamlingskontroll
Årsavgiften för 2022
Svensk Insamlingskontroll har sedan lång tid tillbaka inte ansetts bedriva momspliktig
verksamhet. Skatteverket gör nu en annan bedömning och menar, med hänsyn till innehållet i
EU-rätten, såsom momsdirektivet och praxis från EU-domstolen, att föreningen bedriver
ekonomisk verksamhet i och med att vi mot en årlig avgift tillhandahåller tjänster till
kontoinnehavarna i form av rätten att inneha 90-konto och kontroll och granskning av
organisationernas verksamhet.
Konsekvensen av att vår verksamhet nu blir momspliktig är att årsavgiften som
organisationerna betalar till oss kommer att påföras moms med 25 %. För att mildra effekten
av den höjning som momsen innebär har Svensk Insamlingskontrolls styrelse vid
sammanträde den 10 december 2021 beslutat om en sänkning av den procentsats enligt vilken
årsavgiften beräknas från 0,06 % till 0,055 % av de totala intäkterna. Fortfarande gäller att
lägsta avgift är 5 000 kr ex. moms. och den högsta avgiften är 60 000 kr ex. moms.

Rapportpaketet för 2021
Uppdaterade anvisningar till årsredovisning och rapportpaket kommer att finnas på vår
hemsida i början av januari 2022. Rapportpaketet ska skickas in till oss senast fem månader
efter räkenskapsårets slut, vilket innebär senast den 31 maj 2022 för de organisationer som
har kalenderår som verksamhetsår.
Pandemin håller oss fortfarande i sitt grepp och förvaltningsberättelsen ska även i år innehålla
information om hur detta påverkat organisationens verksamhet.
Vi lägger allt större fokus på hur organisationerna beskriver resultat och effekt av sin
verksamhet i förvaltningsberättelsen. Vi samarbetar med Effektfullt som den 2 februari
2022 kl. 9.00-9.40 håller en frågestund för 90-kontoinnehavare. Inbjudan och länk till
anmälan kommer att skickas ut via e-post till er kontaktperson. Mer information om mätning
och rapportering av resultat och effekt finns på xww.effcktfullt.se.
Vi vill att ni i första hand skickar in rapportpaketet i digital form till
redovisg’dinsamlingskontroll.se. Observera att e-post rubriken måste innehålla
organisationens namn och bifoga endast de dokument som ingår i rapportpaketet. När
handlingarna skickas digitalt ska det inte postas någon papperskopia. Rekommenderade brev
löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.
De organisationer som har mottagande organisationer ska i rapportpaketet bifoga
förteckningen över mottagare. Förteckningen ska avse rapporterat räkenskapsår.
Svensk Insamlingskontroll
Storgatan 19, Box 55961, 102 i6 Stockholm Telefon 08-783 80 60
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Informationsseminarium
Vårt årliga informationsseminarium kommer att hållas i oktober 2022. Inbjudan med
information om program kommer att skickas ut efter sommaren.
Uppdatera information om kontaktperson
Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
berörs.

Brevet finns också på \vw\v.insarnlingskontroll.se där ni också hittar föreskrifter, anvisningar
och blanketter.
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskontrol!
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