
  

Transaktionsavgifter
Transaktionsavgifterna i tabellen inkluderar allt som krävs för att genomföra en SMS-betalning

(operatörsavgift, Cellsynts avgift samt ett svars-SMS). Vill ni skicka ytterligare SMS kostar dessa 0,50 kr per st.

Cellsynt utbetalar summan av debiterade belopp minus summan av transaktionsavgifter och moms.

Exempel: För en 50 kr SMS-betalning utbetalas 37,50 kr (50 kr debiterat belopp - 10 kr transaktionsavgift -

2,50 kr moms á 25 % på transaktionsavgift).

Utbetalning sker 45 dagar efter avslutad kalendermånad.

De blå raderna i tabellen visar beräkningsgrunden för transaktionsavgiften. Gröna kolumner är exempel på

transaktionsavgifter för vanligt förekommande belopp. Debitering kan ske i 1 kr-steg upp till 500 kr.

Det är ni som säljare av en tjänst som ansvarar för inbetalning av moms på försäljningen till Skatteverket.

Debiterat 

belopp
Tele2 Telenor Telia Tre

Transaktionsavgift

(exkl. moms)

Moms på 

transaktionsavgift

(25 %)

Utbetalning

0 kr 0,50 kr     0,50 kr     0,50 kr         0,50 kr          0,50 kr                      0,13 kr                      -0,63 kr

1 kr            0,72 kr     0,72 kr     0,72 kr         0,72 kr          0,72 kr                      0,18 kr                      0,10 kr          

2 - 9 kr

5 kr            1,65 kr     1,65 kr     1,65 kr         1,65 kr          1,65 kr                      0,41 kr                      2,94 kr          

9 kr            2,37 kr     2,37 kr     2,37 kr         2,37 kr          2,37 kr                      0,59 kr                      6,04 kr          

10 - 59 kr

10 kr          2,80 kr     2,80 kr     2,80 kr         2,80 kr          2,80 kr                      0,70 kr                      6,50 kr          

15 kr          3,70 kr     3,70 kr     3,70 kr         3,70 kr          3,70 kr                      0,93 kr                      10,38 kr        

20 kr          4,60 kr     4,60 kr     4,60 kr         4,60 kr          4,60 kr                      1,15 kr                      14,25 kr        

30 kr          6,40 kr     6,40 kr     6,40 kr         6,40 kr          6,40 kr                      1,60 kr                      22,00 kr        

40 kr          8,20 kr     8,20 kr     8,20 kr         8,20 kr          8,20 kr                      2,05 kr                      29,75 kr        

50 kr          10,00 kr   10,00 kr   10,00 kr       10,00 kr        10,00 kr                    2,50 kr                      37,50 kr        

59 kr          11,62 kr   11,62 kr   11,62 kr       11,62 kr        11,62 kr                    2,91 kr                      44,48 kr        

Debiterat 

belopp
Tele2 Telenor Telia Tre

Ungefärlig 

transaktionsavgift (*)

Moms på 

transaktionsavgift

(25 %)

Ungefärlig 

utbetalning

60 - 500 kr 3 kr + 5 % 5 kr + 8 % 1 kr + 18 % 1 kr + 18 %

60 kr          6,00 kr     9,80 kr     11,80 kr       11,80 kr        ca 9,95 kr 2,49 kr ca 47,56 kr

80 kr          7,00 kr     11,40 kr   15,40 kr       15,40 kr        ca 12,50 kr 3,13 kr ca 64,37 kr

100 kr        8,00 kr     13,00 kr   19,00 kr       19,00 kr        ca 15,05 kr 3,76 kr ca 81,19 kr

150 kr        10,50 kr   17,00 kr   28,00 kr       28,00 kr        ca 21,43 kr 5,36 kr ca 123,21 kr

200 kr        13,00 kr   21,00 kr   37,00 kr       37,00 kr        ca 27,80 kr 6,95 kr ca 165,25 kr

300 kr        18,00 kr   29,00 kr   55,00 kr       55,00 kr        ca 40,55 kr 10,14 kr ca 249,31 kr

500 kr        28,00 kr   45,00 kr   91,00 kr       91,00 kr        ca 66,05 kr 16,51 kr ca 417,44 kr

* Transaktionsavgift för beloppen 60 - 500 kr skiljer sig och debiteras olika beroende på vilken operatör den som köper en tjänst har. Operatörsfördelning kan givetvis 

variera mellan olika tjänster/kundgrupper men för att kunna uppskatta vad transaktionsavgiften kommer bli i snitt för ett visst belopp har vi som en hjälp räknat ut en

ungefärlig transaktionsavgift viktad utefter följande marknadsandelar: Tele2: 25 %, Telenor: 20 %, Telia: 38 %, Tre: 17 %.

1 kr + 18 % av debiterat belopp

0,75 kr + 18 % av debiterat belopp


