
  Ansökan om  
Box 5610  114 86 Stockholm  AVGIFTSREDUKTION 

Telefon 08-790 35 70   Regler för reduktion, se baksidan 

 

 

 

Efternamn 
 

Förnamn 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 

Medlemsnummer Telefon (dagtid)                             

Personnummer E-postadress 

(1) Nedsatt inkomst (Reduktion ges inte retroaktivt) 

  
Avser kalenderåret _______ Årsinkomst ________________ 

(2,3) Förtidspension, utlandsvistelse etc. 

 
Ange period _____________________    
 

Läkartidningen 
 
        Önskar fortsätta/beställa prenumeration på LT som förtidspensionär. 
 
          Önskar fortsätta/beställa prenumeration på LT som utlandsboende, porto tillkommer. 

Datum  Namnteckning 

För Läkarförbundets noteringar Reduktionsperiod och procent  

 Sign 

 



Reduktion av medlemsavgift till Läkarförbundet och delföreningarna. 
 
Gäller fr o m  2006  
OBS! Nedsättning ges inte retroaktivt 
 
1. Nedsatt inkomst  
Medlem som har en bruttoinkomst understigande 190 000 kr per kalenderår kan medges 
nedsättning av avgiften till förbundet och delföreningarna med 50 procent. I inkomstunderlaget 
inräknas alla former av lön (även av icke medicinsk verksamhet), ersättning från AEA, sjuklön, 
föräldrapenning, sjukbidrag och liknande samt ersättning för jour, beredskap o.s.v. (undantag  
se pkt 2 nedan).  
 
Samtliga beräkningar görs för innevarande år. Om den låga inkomsten består ska ny ansökan 
inlämnas nästa år.  
 
2. Förtidspension 
Medlem som före 61 års ålder inte är yrkesverksam och som erhåller hel förtidspension (eller 
motsvarande) får reduktion med 70 procent. 
Medlemstidningen Läkartidningen upphör att distribueras i samband med reduktionen.  
Önskemål om fortsatt prenumeration anges på framsidan. 
 
3. Utlandsvistelse 
Medlem som arbetar eller vistas i utlandet större delen av året får reduktion med 80 procent.  
Ange under vilken period utlandsvistelsen varar.  
Medlemstidningen Läkartidningen upphör att distribueras i samband med reduktionen.  
Önskemål om fortsatt prenumeration anges på framsidan. 
Porto tillkommer på prenumerationsavgiften till utlandet. Max 950 kr per år. 
 
Anmärkningar 
Särskilda avgiftsregler gäller för:  

 Medlemmar dubbelanslutna till SULF eller Tandläkarförbundet 

 Nyutexaminerade medlemmar 

 Medlemmar som fyllt 61 år 
 

Observera att i bruttolönen inräknas all inkomst och att anställda inom ex. läkemedelsindustrin eller 

finansmarknaden inte ges reduktion på andra grunder än de ovan angivna.  
 
 

Ansökan skickas till:  Sveriges läkarförbund 
  Box 5610 
  114 86 STOCKHOLM 
 
Vid förfrågningar vänd dig till förbundets medlemsadministration: 
Tfn 08-790 35 70 
E-post: medlem@slf.se 
www.lakarforbundet.se 
 
 

  

 

 

mailto:medlem@slf.se

