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Medlemsregistret per den 1 januari 2019 ligger till grund för fakturering av 2019 års avgifter som faktureras i 
januari.  

Bankgiro: Alla fakturor har OCR-nummer och betalning kan endast ske till bankgiro. Notera att det är olika 
bankgironummer för Sveriges Fastighetsmäklarsamfund (ideella avgifter) och Mäklarsamfundet Service i 
Sverige AB (serviceersättning och försäkringsavgifter). 

Medlemsavgiften 900 kr, serviceersättningen 2 100 kr och servicetillägget 750 kr är oförändrade. 
Försäkringsbolag är If fr.o.m. 2018 och premien är 5 075 kr. 
Kretsavgift 500 kr till Västsvenska kretsen, Norrlandskretsen, Stockholmskretsen och Mellansvenska kretsen. 
Kretsavgift 600 kr till Skånekretsen och Småland/Blekingekretsen. 

Totalt faktureras ledamot maximalt 9.325 kr per år (prisex.: inkl. försäkring, servicetillägg, avgift till FRN, 
kretsavgift och exkl. moms på serviceersättning och servicetillägg).  
För kretsmedlemmar i Skåne och Småland/Blekinge max 9.425 kr per år. 

Den som överlämnat sin röst till företagsdelegat är inte medlem i krets och betalar inte kretsavgift. 

Försäkring genom Mäklarsamfundet är inte obligatorisk, den som inte vill teckna den försäkringen måste 
anmäla vilket försäkringsbolag man har och från vilket datum försäkringen gäller. Grundförsäkringen inkluderar 
ansvarsförsäkring enligt FML. Förköpsinformation avseende grundförsäkring finns här. Observera att 
försäkringen är ett krav för att kunna registrera sig samt bibehålla sin registrering.  

Exempel: Ledamot försäkrad 2019  Kr 

Avgifter 2019 

Kretsavgift – Västsvenska, Norrland, Stockholm, 
Mellansvenska 500 

oförändrad 

Kretsavgift – Skåne, Småland/Blekinge* 600 ändrad* 

Försäkringspremie 5 075 oförändrad 

Årsavgift Mäklarsamfundet 900 oförändrad 

Serviceersättning 2 100 oförändrad 

Servicetillägg** 750 oförändrat 

Exklusive moms 9 325 
9 425 kr Skåne och 
Småland/Blekinge* 

**Kopplat till försäkringen 
Moms på serviceersättning och servicetillägg tillkommer 

Specifikation av avgifterna finner du på http://www.maklarsamfundet.se/fastighetsmaklare-medlemskap-bli-
medlem/fastighetsmaklare i filen Avgifter & antagningsregler 2019. 

För att inte vara betalningsskyldig för 2020 ska skriftlig begäran om utträde inkomma till Mäklarsamfundet
senast den 1 december 2019. Utträdesblankett hittar du här. Ska du inte fortsätta arbeta som fastighetsmäklare 
måste du även avregistrera dig hos Fastighetsmäklarinspektionen, senast den 31 december.

Register 

Har du bytt namn, adress eller arbetsplats under året? 
Vi ber dig att gå in på Mäklarsamfundets hemsida www.maklarsamfundet.se (Mäklarsök) och kontrollera att 
registrerade uppgifter för kontor och medarbetare är korrekta. Personliga uppgifter ändras på Medlemsprofil 
(inloggning krävs) av var och en. 
Förändrade kontorsuppgifter och kontorstillhörighet meddelas Mäklarsamfundet service@maklarsamfundet.se 

Om alla uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting. 
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