
OK ekonomisk förening

250:-

OK Medlemsservice
Box 502 
774 27 Avesta 

Telefon 020-65 65 65 
Org.nr. 702000-1660

Uppgiftslämnare: 
OK ekonomisk förening

Utskicket administreras av OK-Q8 AB.

RÄNTE- OCH SALDOBESKED FÖR 2021
Sparas till deklarationen 2022
Medlemsnummer:  
Person-/org.nr: 
Inkomstår: 2021
Stadgeenlig insats: 

Vid frågor angående ränte- och saldobeskedet,  
gå in på www.okq8.se

Insats- och sparkonto Insatskonto Sparkonto Totalt
Ränta

Avdragen preliminär A-skatt

Saldo 2021-12-31

Avdragen  
preliminär A-skatt
För privatpersoner 

gäller att om räntan 
överstiger 100 kr dras 

30% i skatt.

Aktuell ränta  
för Insatskonto  
och Sparkonto  

hittar du på OK.se
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Om du fått totalt 100 kronor eller mer i ränta från någon av ovanstående uppgiftslämnare ska detta deklareras i den allmänna 
självdeklarationen avseende 2021. I de flesta fall är uppgifterna redan förtryckta på deklarationsblanketten eftersom de enligt
lag ska rapporteras till skattemyndigheten. Information om gällande räntesatser finns på www.okq8.se eller på www.ok.se. 
Har du synpunkter gällande ränte- och saldobeskedet ber vi dig att höra av dig till kundservice inom tre veckor.
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Insatskontot är din ägarandel i föreningen. Föreningsstämman bestämmer varje år hur mycket ränta som ska utgå på 
insatskontot, och räntan har gottskrivits direkt efter 2021 års föreningsstämma tidigare under året. Ränta och återbäring 
sätts in på insatskontot enligt föreningens stadgar tills hela insatsen är inbetald.

Sparkontot är en medlemsförmån. Du har möjlighet att spara och få ränta och dessutom har sparkontot en stor betydelse 
för föreningens verksamhet. De belopp som du sparar från återbäring, medlemsbonus och ränta sätts in på sparkontot. 
Antalet insättningar och uttag är obegränsade. För 2021 har räntan gottskrivits 2021-12-30.

Observera att din behållning på sparkontot inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. OK:s inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag (2004:299)
om inlåningsverksamhet. Lagen i sig har upphört att gälla, men OK-föreningarna har enligt riksdagsbeslut rätt att fortsätta sin inlåningsverksamhet som om lagen fortfarande gällde.
Mer information om föreningarnas verksamhet, fullständiga villkor för sparkonto samt aktuell räntesats hittar du på www.ok.se.

Din återbäring för 2021 års köp
• Beslut om återbäringens storlek beslutas av förtroendevalda medlemmar vid föreningsstämman våren 2022.
• Återbäringsbesked för köp under 2021 skickas sedan ut i maj–juni 2022.
• Har du synpunkter gällande ränte- och saldobeskedet ber vi dig att höra av dig till kundservice inom tre veckor.
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