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Avgiftstaxa Etiknämnden
Fastställd av Styrelsen för Institutet Mot Mutor (Institutet) 2016-03-15 med stöd av § 15 i
stadgarna för Institutet.
Avgiftstaxa för ärenden i Etiknämnden baseras på en modell där storlek på verksamhet som begär
uttalande från nämnden, ärendets omfattning i form av tidsåtgång och frågans vikt för näringslivet
har betydelse för avgiftens storlek.
Avgiftstaxa beslutas utifrån följande beräkningsmodell;
Storlek företag

Ärende i nämnd
(avgift SEK)

Beslut ordförande
(avgift SEK)

Större företag

50 000

20 000

Medelstora företag

30 000

15 000

Små företag

20 000

15 000

Mikroföretag

10 000

10 000

Nedan följer definition av de ovan angivna kategorierna.

1.

Verksamhetens storlek

Baseras på den rekommendation från EU som från och med 1 januari 2005 gäller om definition
av mikroföretag samt små och medelstora företag.
1.1 Större företag
Större företag definieras som fristående företag, och företag som tillsammans med koncernbolag
sysselsätter över 250 personer.
1.2 Medelstora företag
Medelstora företag definieras som fristående företag, och företag med koncernbolag;




som sysselsätter färre än 250 personer men fler än 50 personer och
vars årsomsättning inte överstiger 450 miljoner SEK eller
vars balansomslutning inte överstiger 400 miljoner SEK per år.

1.3 Små företag
Små företag definieras som fristående företag och företag med koncernbolag;
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1.4

som sysselsätter färre än 50 personer och
vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 100 miljoner SEK per år.
Mikroföretag

Mikroföretag definieras som företag;



2.
2.1

som sysselsätter färre än 10 personer och
vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 20 miljoner SEK per år.

Ärendets omfattning
Ärende i nämnd

Med ärende i nämnd avses de inkomna ärenden som Etiknämnden, efter beslut av ordförande,
tar upp till behandling i Etiknämnden.
2.2

Beslut ordförande

Ärenden av mindre omfattande karaktär som inkommit till Etiknämnden och där ordförande
bedömer att ärenden kan avgöras genom beslut av ordförande.

3.

Fråga av stor vikt för näringslivet

Ett ärende som inkommit till Etiknämnden kan, om ordförande bedömer att frågan är av stor
vikt för näringslivet, tas upp till behandling i Etiknämnden med en justerad avgiftstaxa.
___________________

