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Ansökan om medlemskap 2022

Butikens/restaurangens/caféets namn:_________________________________________________________________
Kontaktperson/Ägare:_____________________________________________________________________________
Juridiskt företagsnamn:_____________________________________ Org.nr*:_________________________________
Fakturanamn:____________________________________________________________________________________
Fakturaadress:____________________________________________________________________________________
Fakturapostnr:_____________________________________ Fakturapostadress:_______________________________
Besöksadress:_____________________________________________________________________________________
Postnr:___________________________________________ Postadress:_____________________________________
E-post:_____________________________________________________Telefon:______________________________
Ditt medlemskap gäller per kalenderår, dvs till 31 december. Avgiften består av två delar - en medlemsavgift på 150 kronor samt en
serviceavgift (serviceavgiften är avdragsgill i ditt företags deklaration). Serviceavgiftens storlek beror på den typ av medlemskap du har,
se nedan.
Du betalar bara för de månader som du är medlem.
Exempel: Blir du medlem i april betalar du för 9 månader, dvs 1apr- 31 dec. Blir du medlem i oktober betalar du för 3 månader, dvs 1 okt - 31 dec.
Du kan välja att betala på följande sätt:
Få en faktura på hela beloppet eller dela upp betalningen månadsvis. Betalar du månadsvis måste du sända oss en autogiroanmälan.
Sänd mig autogiroanmälan
Avgiften kan överlåtas om du till exempel säljer ditt företag, men den återbetalas inte.
Vilken typ av huvudverksamhet bedriver företaget:
Spel & Tobak		
Servicebutik/Minilivs
Pizzeria		
Fast Food		
			
Välj vilken form av medlemskap du önskar:
Medlem utan spel

Café
Kiosk

Trafikbutik/Bensin
Frukt & Konfektyr
		

Avgift för år 2022 är 3 500 kronor ex. moms (3 350 kr serviceavgift, 150 kr medlemsavgift)

292 kr/mån

Medlem med spel
Avgift för år 2022 är 3 850 kronor ex.moms (3 350 kr serviceavgift, 150 kr medlemsavgift samt
			350 kr Spelansvarsförsäkringsavgift). För dig som har Svenska Spel Online och/eller ATG ingår
321 kr/mån
			
spelansvarsförsäkringen via försäkringsbolaget Svedea i avgiften.
Säsong/Filial
			

Avgift för år 2022 är 2 420 kronor ex.moms (2 270 kr serviceavgift och 150 kr medlemsavgift) 202 kr/mån
Säsongsföretag är företag som bara är öppet under en del av året. Filial är om du äger fler arbetsställen på samma org.nr.
Då betalar du fullt pris på det första arbetsstället och får sen rabatt på övriga.

Passiv medlem
			

Avgift för år 2022 är 1 100 kronor ex.moms (950 kr serviceavgift och 150 kr medlemsavgift)
För dig som till exempel har sålt din butik men ändå vill vara med i Convenience Stores Sweden.

92 kr/mån

Övrigt		 ____________________________________________________________________________________
*
Härmed intygas att jag/vi följer medlemspolicyn, och samtycker till gällande integritetspolicy enligt text på baksidan.
Ort & datum:________________________________________________________________________________________________
Firmatecknare*:____________________________________________ Namnförtydligande:_________________________________
* obligatorisk uppgift

Sänd ansökan till Convenience Stores Sweden, c/o Företagarna, 106 67 Stockholm
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Som medlem i Convenience Stores Sweden följer jag/vi nedanstående medlemspolicy

Medlemspolicy
b Jag/vi betalar moms, skatt och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagstiftning
b Jag/vi säljer endast tillåtna varor
b Jag/vi utför ålderskontroller vid försäljning av tobak, spel och folköl
b Jag/vi säljer inte illegalt spel eller illegal tobak
b Jag/vi säljer livsmedel med riktig produktmärkning
b Jag/vi följer lagstadgade regler kring egenkontroll och hygien
b Jag/vi betalar våra anställda avtalsenliga löner

Som medlem i Convenience Stores Sweden ger jag mitt samtycke till att mina personuppgifter
hanteras i enlighet med nedanstående integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR)
Convenience Stores Sweden behandlar personuppgifter om sina medlemmar på ett säkert och ansvarsfullt sätt, vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom GDPR, dataskyddslagen.
Fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter som medlem, hittar du här:
http://conveniencestores.se/convenience-stores-sweden/integritetspolicy

