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Anvisningar för hur årsanmälningen görs samt grunderna för 

medlems- och serviceavgifterna, avgifternas storlek  

och hur de tas ut år 2021 
 

 

De uppgifter som behövs för medlemsregistret och för att fastställa medlems- och 
serviceavgifterna anmäls med den elektroniska blanketten för årsanmälan på IN-
FRA rf:s webbplats. Via internet kan man också uppdatera företagets  
kontaktuppgifter och uppgifterna om företagets maskinpark. Blanketten för  
årsanmälan hittar du på INFRAs internetsidor. 
 
Längst ner på sidan "Omat tiedot" (egna uppgifter) finns länken "Jäsentietojen 
muuttaminen" (ändringar av medlemsuppgifter). 
 
Om du ännu inte har inloggningsuppgifter kan du hämta dem via länken "Uusi 
käyttäjä" (ny användare). 
 
Med dessa inloggningsuppgifter kan du endast ändra uppgifterna för ditt eget fö-
retag. Närmare information om hur internetblanketten för årsanmälan ska fyllas 
i får du av hanna.johansson@infra.fi / tfn 0400 343 155. 
 
Vid behov kan uppgifterna för årsanmälan ges på bifogade blankett där  
grunduppgifterna för ifrågavarande medlem redan finns ifyllda.  
 
Uppgifterna i årsanmälan på webben ska uppdateras senast 9.5.2021 och de 
uppgifter som anmäls med blanketten ska vara inskickade senast 3.5.2021.  
 
Om grunderna för medlems- och serviceavgifterna inte uppges, faktureras  
avgifterna på basis av uppgifter som finns tillgängliga i offentliga källor eller  
på basis av en uppskattning av den allmänna utvecklingen i branschen eller  
enligt den förhöjningsprocent som INFRA rf:s styrelse har fastställt. 
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1. Grunduppgifter 
 
Det lönar sig att kontrollera företagets basuppgifter i INFRAs databas varje år. Ändringar kan dock  
alltid göras om sådana sker. 
 
o Företagets officiella firmanamn ska anges namn. 
o Uppge den postadress som du vill att INFRA rf ska använda.  
o Telefonnummer inklusive riktnummer. 
o Företagets bolagsform. 
o Företagets eller företagarens FO-nummer. 
o Företagets förläggningskommun och det år då företaget grundades. 
o Det språk (finska/svenska) du vill att medlemsposten ska vara skriven på. 
o Företagets eller kontaktpersonens e-postadress och www-address. 
o Faktureringsadress eller adressen för elektronisk fakturering. 
o Verkställande direktörens namn och eventuella direkta telefonnummer. 
o Uppgifter om arbetsmaskiner och fordon 

 
Företagets huvudsakliga bransch och specialbranscher 
Under punkten för huvudsaklig bransch ska företagets huvudsakliga branscher kryssas för och  
procenttalet för respektive branschs andel av den totala omsättningen anges.  
 
Under punkten för specialbranscher ska de arbetsområden kryssas för där företaget har  
specialutrustning, yrkeskunnig arbetskraft eller specialkompetens. 
 
Uppgifterna om huvud- och specialbranscher syns på INFRA rf:s webbplats. Med hjälp av uppgifterna  
kan beställare söka fram lämpliga företag ur medlemsregistret. 
  
 

2. Uppgifter som behövs för att fastställa medlems- och serviceavgifternas storlek;  
sättet att anmäla uppgifter samt grunderna för och storleken på avgifterna 
 
Med centralförbundets och distriktsföreningarnas medlemsavgifter bekostas den så kallade allmänna  
intressebevakningen. Centralförbundets medlems- och serviceavgifter består av en grundavgift, en  
näringspolitisk serviceavgift och en arbetsmarknadsserviceavgift. Distriktsföreningarnas medlems-  
och serviceavgifter består av grund- och maskinavgiftsdelar.  
 
Medlems- och serviceavgifterna faktureras utan moms med undantag för den andel av medlems-  
och service-avgifterna som utgör prenumerationsavgift för tidningen INFRA, på vilken 10 procent  
moms tillkommer.  

 
 
Medlemsavgift till centralförbundet 
Medlemsavgiften tas årligen ut av de företag som under året varit medlemmar i förbundet. 
 
Medlemsavgiften år 2021 är 180 euro för både företagsmedlemmar och medlemsföretag i  
distriktsföreningar. 
 
Ifall samma ägare innehar flera företag som är medlemmar i INFRA rf eller dess distriktsföreningar, 
faktureras medlemsavgiften inte för sådana medlemsföretag till vilka INFRA rf enligt ägarens anmälan  
inte behöver sända ut post.  
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Näringspolitisk serviceavgift till centralförbundet  
Den på omsättningen baserade näringspolitiska serviceavgiften för 2021 beräknas på omsättningen  
exklusive moms enligt de procentsatser som INFRA rf:s delegation har fastställt för senast avslutade  
räkenskapsperiod.  

 

Omsättning 

  

Serviceavgift vid 

den nedre gränsen 
  

Serviceavgift för den del  

av omsättningen som  

överstiger gränsen   
Euro Euro % 

                                  -                    199 999    0,104 
      200 000     -                 1 999 999  208 0,072 

    2 000 000     -               19 999 999  1 504 0,052 
  20 000 000     -        199 999 999  10 864 0,027 
200 000 000    -                               59 464 0,015 

 

Omsättningen anges i hela euro. 
 
I omsättningen beaktas 
Till omsättningen räknas den ifrågavarande medlemmens omsättning inom jord- och vattenbyggnads-
branschen, asfaltbranschen (såväl nybyggnadsverksamhet som underhålls- och renhållningsarbeten),  
mobilkransbranschen och för maskinuthyrningsverksamhet. I omsättningen beaktas hela omsättningen 
för maskinuthyrningsverksamheten oberoende av om maskinerna hyrts ut med eller utan förare 
 
Till omsättningen räknas inkomster från jord- och vattenbyggnadsverksamhetens byggnadstekniska  
arbeten såsom brobyggnadsverksamhet, byggandet av reningsverk och annan motsvarande verksamhet, 
ifall inte medlemsavgift på basis av denna omsättning betalas till Husbyggnadsindustrin rf. 
 
Till omsättningen räknas också inkomster från industriservicearbeten, rivningsarbeten och arbeten inom 
ramen för gruvdrift då dessa utförts med jord- och vattenbyggnadsbranschens maskiner samt jord- och 
vattenbyggnadsarbeten inom skogsbruket. 
 
Medlemmarna ska separat ange den totala omsättningen utomlands för jord- och vattenbyggnads- 
verksamhet och asfaltverksamhet. Vid beräkningen av serviceavgiften beaktar INFRA rf 20 procent  
av omsättningen utomlands som grund för avgiften. 
 
Till omsättningen för företagare inom stenmaterial- och krossbranschen räknas både krossverksam- 
hetens och stenmaterialförsäljningens omsättning. 
 
De företag som utövar konsultverksamhet och/eller grundundersökningsverksamhet beaktar i sin  
omsättning förutom inkomsterna från den egentliga konsultverksamheten också inkomster från  
syneförrättning, arbetsledning, planering, övervakning och grundundersökningar. 
 
KTK-företagens omsättning utgörs av inkomsterna från jord- och vattenbyggnadsbranschens  
entreprenader och maskinuthyrning, stenmaterialförsäljning, jordbyggnadstransporter (förutom  
direkt förmedling av materialtransporter) samt från transporter av jordbyggnadsmaskiner som utförts  
för utomståendes räkning. 
 
I omsättningen beaktas inte 
Den del av omsättningen för ifrågavarande medlem som kommer från näringsverksamhet utanför  
jord- och vattenbyggnadsbranschen, asfaltbranschen och mobilkransbranschen beaktas inte i den  
omsättning som anges som grund för serviceavgifterna. 
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Den del av omsättningen för ifrågavarande medlem som kommer från uthyrning av fastigheter eller  
aktielägenheter beaktas inte i den omsättning som anges som grund för serviceavgifterna.  
 
Försäljningsvinster som ifrågavarande medlem erhållit vid försäljning av anläggningstillgångar utgör inte 
omsättning utan upptas bland "övriga rörelseintäkter" och beaktas inte i den omsättning som anges som 
grund för serviceavgifterna.  

 
Övriga faktorer som påverkar den omsättning som ska anges 
Omsättningen utgör försäljningsintäkterna minskade med försäljningens korrektivposter. Som korrektiv-
poster beaktas bl.a. kreditförluster, rabatter, av kunderna debiterade men till utomstående betalda frakt- 
och transportkostnader samt på entreprenadavtal baserade förseningsböter som tillfaller beställaren.  
 
Som omsättning anges omsättningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Om den senaste  
räkenskapsperioden har omfattat en längre eller kortare tid än 12 månader, beräknas omsättningen  
per månad i medeltal varvid man som omsättning och serviceavgiftsgrund anger detta medeltal  
multiplicerat med tolv.  
 
Fakturering inom företaget mellan avdelningar som inte utgör självständiga juridiska personer, beaktas 
inte i omsättningen.  
 
Medlems- och serviceavgifter till distriktsföreningen  
Distriktsföreningarnas medlems- och serviceavgifter består av grundavgifts- och maskinavgiftsandelar  
och de varierar mellan olika distriktsföreningar.  
 
Antalet arbetsmaskiner och fordon 
Samtliga distriktsföreningars medlems- och serviceavgifter baserar sig år 2021 på antalet maskiner  
enligt denna punkt (se sammanfattning av medlemsavgifter till centralförbundet och distrikts- 
föreningarna på sid 8).  
 
Med antalet arbetsmaskiner och fordon avses antalet maskiner som används för företagets jord-  
och vattenbyggnadsverksamhet eller mobilkransverksamhet. 
 
Maskinavgiften tas ut för varje anläggningsmaskinenhet som använts för jord- och vattenbygnads- 
verksamhet, maskinentreprenader eller maskinuthyrning och som ägs eller innehas av en företags-
medlem eller ett medlemsföretag i en distriktsförening vid kalenderårets utgång. Med anlägnings-
maskiner avses:   

• bandschaktare 

• hjullastare 

• bandlastare 

• grävmaskiner 

• grävare och grävlastare 

• hjultraktorer med tilläggsaggregat 

• flyttbara kompressorer 

• borrvagnar 
• självgående vibrationsvältar 

• bogserade vibrationsvältar 

• väghyvlar 

• dumpers  

• trafiktraktorer 

• privatregistrerade lastbilar 

• oregistrerade lastbilar 
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• lastbilar i yrkesregister, om man inte betalar medlemsavgift för dem till Finlands Transport och Lo-
gistik SKAL rf. 

• tunga jordtransportbilar 

• transportlavetter 

• mobilkranar 

• krossningsanläggningar 

• fristående maskinella siktanordningar 

• mudderverk 

• bogserare 

• borrpråm 

• pålningsmaskiner 

• maskiner för grundförstärkning 

• täckdikningsmaskiner 

• specialmaskiner för underhållsarbeten 
• skyliftbilar  

• teleskoptruckar 

• asfaltverk 

• gjutasfaltkokare 

• asfaltutläggare 

• ytbehandlingsredskap 

• fräsredskap 

• specialutrustning för asfalt 
 

 

Arbetsmarknadsserviceavgift till centralförbundet  
 
Företagets personal inom jord- och vattenbyggnadsbranschen och asfaltbranschen år 2020 
 
Arbetsmarknadsserviceavgiften fastställs på basis av föregående kalenderårs löner inklusive naturaför-
måner till anställda som omfattas av jord- och vattenbyggnadsbranschens eller asfaltbranschens kollektiv-
avtal, tekniska tjänstemän och kontorspersonal som omfattas av byggbranschens kollektivavtal, högre 
tjänstemän för verksamhet inom jord- och vattenbyggnadsbranschen eller asfaltbranschen inom landet 
eller utomlands samt personal som handhaft maskinentreprenader och maskinuthyrning. 
 
Med arbetstagares och tjänstemäns löner avses summan av de löner som under år 2020 utbetalats  
för verksamhet inom jord- och vattenbyggnadsbranschen eller asfaltbranschen, för maskinentreprenader  
eller för maskinuthyrning. Värdet på naturaförmåner uppges enligt beräkningsgrunderna i Skatteförvalt-
ningens beslut. Lönebeloppen uppges i hela euro. I beloppet inkluderas även löner som betalats till utlan-
det. Löner till personer som omfattas av Företagarpensionslagen (FÖPL) beaktas inte i lönebeloppet.  
 
Arbetsmarknadsserviceavgiften år 2021 är 0,21 procent av lönesumman hos en företagsmedlem eller en 
medlem i en distriktsförening.  
 
Lönesumman uppges i hela euro. 
 
Minimibeloppet för arbetsmarknadsserviceavgiftens år 2021 är 45 euro.  
 
Med arbetstagare avses arbetstagare som omfattas av jord- och vattenbyggnadsbranschens eller  
asfaltbranschens kollektivavtal, inklusive arbetstagare utomlands.  
 
Med tjänstemän avses teknisk personal, kontorspersonal och högre tjänstemän, inklusive tjänstemän 
i utlandet. 
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Med arbetsplatstekniska tjänstemän avses tekniska tjänstemän som i huvudsak arbetar med tekniska 
uppgifter på arbetsplatser inom jord- och vattenbyggnadsbranschen eller asfaltbranschen, dvs arbets- 
ledare, mätningsarbetsledare, skiftesarbetsledare och motsvarande arbetsledare eller arbetsplats- 
ingenjörer och därmed jämförbara tjänstemän.  
 
Med kontorstekniska tjänstemän avses tekniska tjänstemän som arbetar med kontorsuppgifter i  
företagets kontor såsom arbetsplanerare, offerträknare, personer som sköter anskaffningsfunktioner 
samt därmed jämförbara tjänstemän. 
 
Med kontorsanställda avses sådana anställda, som arbetar i företagets olika kontorsfunktioner,  
såsom löneräknare, sekreterare, bokförare, kontorsbiträde samt övriga anställda som arbetar med  
motsvarande uppgifter. 
 
Med högre tjänstemän avses personer i ledande ställning såsom arbets- eller byggnadschefer, kontors-
chefer, direktörer samt andra därmed jämförbara tjänstemän i ledande ställning. 
 
Antalet i medeltal kan beräknas exempelvis genom att räkna ihop antalet arbetare för verksamhets- 
året 2020 räkenskapsperiodsvis och dividera summan med antalet räkenskapsperioder. Antalet anges 
som ett heltal utan decimaler. Tillvägagångssättet är det samma för olika tjänstemannagrupper.   
 
Utbetalda löner för exempelvis arbetstagare som omfattas av jord- och vattenbyggnadsbranschens       

och asfaltbranschens kollektivavtal fås genom att räkna ihop de utbetalda lönerna under år 2020,            

inklusive löner som utbetalats till arbetstagare som arbetar i utlandet. Tillvägagångssättet är det      

samma för olika tjänstemannagrupper. 

Med sammanlagd personal avses antalet arbetstagare och tjänstemän samt den totala lönesumman.  
 

Övervakning av att grunderna för medlems- och serviceavgifterna anges korrekt 
 
INFRA rf har rätt att vid behov av en företagsmedlem eller distriktsföreningsmedlem få tillgång till  
bokslut eller andra motsvarande dokument för att fastställa rätt storlek på medlems- och service- 
avgifterna. Uppgifterna behandlas konfidentiellt inom INFRA rf. 
 
 

3. Hur medlems- och serviceavgifterna tas ut 
 
Fakturering av medlems- och serviceavgifter 
INFRA rf fakturerar liksom tidigare centralförbundets medlems- och serviceavgifter i fyra rater.  

Distriktsföreningarnas medlems- och serviceavgifter faktureras däremot i en rat för hela året. Varje     

medlemsföretag får således totalt fem separata fakturor i stället för fyra som hittills. Faktureringen       

sker senast 10 dagar före förfallodagen.  

 
Medlems- och serviceavgifterna faktureras i fyra rater.  

01.01. - 31.03.  01 2/2021 

01.04. - 30.06.  02 5/2021 

01.07. - 30.09.  03 8/2021 

01.10. - 31.12.  04 10/2021 
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Om inte avgiftsgrunderna för medlemsåret vid tidpunkten för faktureringen har kommit till INFRA rf:s 
kännedom, används avgiftsgrunderna för föregående år vid faktureringen av förskottsraterna och  
skillnaden utjämnas vid faktureringen av följande rater. Om grunderna för medlems- och service-  
avgifterna inte uppges, faktureras avgifterna på basis av uppgifter som finns tillgängliga i offentliga  
källor eller på basis av en uppskattning av den allmänna utvecklingen i branschen eller enligt den  
förhöjningsprocent som INFRA rf:s styrelse har fastställt. 
 
Medlemskapet för nya medlemmar börjar genast efter att distriktföreningen har godkänt medlem- 
skapet. Medlems- och serviceavgifterna faktureras emellertid först från början av därpå följande månad.  
 
Medlemmar som utträtt är skyldiga att betala de medlems- och serviceavgifter som förfallit innan  
utträdet skett. Utträdet registreras när en skriftlig anmälan om detta inkommit på ett stadgeenligt  
sätt eller, om medlemmen anmält ett senare datum som dagen för sitt utträde, vid detta senare datum. 
 
Medlems- och serviceavgifterna sänks 2020–2021 
Den totala summan av de ovan angivna medlems- och serviceavgifterna sänks med fem procent 2020 och 
med tio procent 2021. 
 
Minimiavgift 
Medlemsavgiften, den näringspolitiska serviceavgiften och arbetsmarknadsserviceavgiften för företags- 
medlemmar och för medlemsföretag i distriktsföreningar är totalt dock alltid minst 360 euro. 
 
Minimiavgiften införs enligt följande: ingen separat minimiavgift för 2020, minimiavgiften för 2021 är 280 
euro och för 2022 är den 360 euro. 
 
Efter detta binds höjningen av minimiavgiften till producentprisindex för tjänster (2015=100), tjänster  
för företag och den offentliga sektorn (BtoB) och från och med 2023 höjs minimiavgiften årligen enligt  
indexhöjningen. År 2020 räknas som indexets utgångsnivå. Ifall indexet sjunker sänks minimiavgiften  
däremot inte. 
 
Påföljder vid betalningsförsummelse samt dröjsmålsränta  
För medlems- och serviceavgifter som förfallit till betalning men ännu inte betalats, debiteras lagstadgad 
dröjsmålsränta som är 8 procent årlig ränta.  
 
Försenade medlems- och serviceavgifter indrivs på det sätt som INFRA rf:s eller distriktets styrelse finner 
lämpligt. Beslutet om tvångsindrivningsförfarande görs årligen på det första styrelsemöte efter årsskiftet 
till vilket man har möjlighet att få saldoförteckningen från bokföringen. Samtidigt besluter man om  
eventuell säkerhet som medlemmen på grund av sina utestående avgifter bör ställa. Utöver medlems- 
 och serviceavgifterna och förseningsräntan debiteras även de kostnader som indrivningsåtgärderna  
föranlett.  
 
Ifall en medlem inte vid medlemsavgiftsårets slut har betalat sina förfallna medlems- och serviceavgifter,  
kan medlemsservicen upphöra tills alla utestående avgifter har betalats. Om medlemmen inte betalar  
sina utestående avgifter, kan föreningen besluta att medlemskapet för denna medlem på sätt som  
stadgarna föreskriver anses ha upphört.  
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4. Sammanfattning av medlems- och serviceavgifterna till INFRA rf och dess  
distriktsföreningar 
 

Medlems- och serviceavgifter, exklusive moms, som INFRA rf tar ut av företags- 
medlemmar och distriktsföreningarnas medlemmar. 
 
Medlemsavgift 180 euro. 
 

Arbetsmarknadsserviceavgift 0,21 procent av lönesumman, minimiavgift 45 euro.  
 

Näringspolitisk serviceavgift till centralförbundet  

 

Omsättning 

  

Serviceavgift vid 

den nedre gränsen 

  

Serviceavgift för den del  

av omsättningen som  

överstiger gränsen   
Euro Euro % 

                                  -                    199 999    0,104 
      200 000     -                 1 999 999  208 0,072 

    2 000 000     -               19 999 999  1 504 0,052 
  20 000 000     -        199 999 999  10 864 0,027 
200 000 000    -                               59 464 0,015 

Prenumerationsavgift för tidningen 33 euro (ingår i serviceavgiften). På grund av momsen måste prenumerationsavgiften 

emellertid specificeras i fakturan (10 procents moms tillkommer). 

 

Medlems- och serviceavgifterna sänks 2021 

Den totala summan av de ovan angivna medlems- och serviceavgifterna sänks med tio procent 2021 
 

Minimiavgift 
Medlemsavgiften, den näringspolitiska serviceavgiften och arbetsmarknadsserviceavgiften för före-
tagsmedlemmar och för medlemsföretag i distriktsföreningar är totalt dock alltid minst 360 euro.  
Minimiavgiften införs enligt följande: ingen separat minimiavgift för 2020, minimiavgiften för 2021 
är 280 euro och för 2022 är den 360 euro. 
 

Medlems- och serviceavgifter till distriktsföreningarna, exklusive moms  

Företag som hör till en distriktsförening men inte har några maskiner betalar grundavgiften som     

årlig medlems- och serviceavgift samt maskinavgift för en maskinenhet.  

Distriktsförening   Anslutningsavgift  Grundavgift Maskinavgift 

   euro/ny medlem euro/medlem euro/maskin 

Tavastland    50 (inkl. 1 maskin) 10 

Mellersta Finland   - 23 (inkl. 1 maskin) 10 

Sydöstra Finland   - - 25 

Österbotten   20 20 - 

Norra regionen   50 - 20 

Norra Karelen  - 50 - 

Norra Savolax   - 20 13 

Västra Finland   51 51 10 

Nyland   - 17 13 

 


