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Hej, 

Nya differentierade avgifter BASTA-systemet 

BASTA-systemet har använt sig av en prismodell där alla anslutna leverantörer har betalat samma årsavgift 
oberoende av antal registrerade artiklar. Systemet har varit attraktivt för leverantörer med ett större antal 
produkter, men mindre förmånligt för de leverantörer som endast har ett litet antal registrerade artiklar.  

För att få till ett mer differentierat system kommer BASTAonline AB att införa en ny betalningsmodell från och 
med 1 januari 2016, samtidigt höjs ordinarie avgift från 15000 kr (exkl moms) till 18000 kr (exkl moms). 
Upplägget ser ut enligt följande: 
 

Antal artiklar Årsavgift*  
>17 milj kr omsättning 

Årsavgift*  
< 17 milj kr omsättning 

>10 artiklar 18 000 15 000 

4- 10 artiklar 12 000 10 000 

1-3 artiklar 6 000 5 000 

*Alla avgifter avser exklusive moms 
 

För att kunna tillgodogöra sig de reducerade avgifterna krävs det att artiklarna registreras med ett vedertaget 
artikelnummer alternativt artikelnummer och GTIN. Serier, produktgrupper eller sammanslagningar av artiklar 
godkänns inte. Dessa får dock fortfarande användas vid registrering men då kommer full årsavgift att debiteras 
oavsett antal registrerade artiklar/produkter. 

När ni fyller i ett avtal så måste ni ange uppskattat antal registrerade artiklar i de angivna fälten.  

Efter att den nya avgiftsmodellen införts och om ni före den 1 september löpande avtalsår väljer att lägga in fler 
artiklar och därmed överskrider antalet tillåtna artiklar, meddelar ni BASTAonline (bastaonline@ivl.se) och 
debiteras därefter mellanskillnaden för nästa betalningsnivå. Om gränsen överskrids efter 1 september meddelar 
ni på liknande sätt BASTAonline och betalar den nya avgiftsnivån först nästkommande år.  

För närvarande håller BASTAonline på att se över och förtydliga övriga avtalsvillkor och har för avsikt att 
introducera nya villkor under 2016.  
 

Ni är välkomna att höra av er till oss på kansliet om ni har några frågor eller funderingar. 

Med vänlig hälsning 

 

Sussi Wetterlin 
VD 
BASTAonline AB 


