Tro og love-erklæring
Indberetning af fagligt kontingent for 2021
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

CPR.NR.: _______________________________________
NAVN: __________________________________________
ADRESSE: _______________________________________
POST NR. OG BY: _________________________________

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at jeg i løbet af 2021 har betalt ordinært
fagforeningskontingent og:

 har været beskæftiget som almindelig lønmodtager.
eller

 modtager tjenestemandspension, hvor pensionens størrelse er beregnet som en andel af de løntrin, der
gælder for tjenestemænd i arbejde.

Dato:

_______________________________
Underskrift

Udfyldes, underskrives og returneres til:
Frie
Overgade 24
5000 Odense C
Att.: Administration
Eller sendes til os som vedhæftet fil via Send besked på frie.dk – Log ind.

Bilag
C.A.4.3.1.3 Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring
Uddrag:
Regel
En skatteyder kan fradrage udgifterne til kontingenter for medlemskab af fagforeninger og andre faglige
sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe,
som vedkommende tilhører. Se LL § 13, stk. 1. Se også Skatteministerens besvarelse i TfS 1994, 348.
Fradrag efter LL § 13, stk. 1, er betinget af, at der sker indberetning af medlemmernes kontingentbetalinger.
Se LL § 13, stk. 2. Faglige foreninger skal hvert år foretage indberetning til SKAT om de indbetalinger,
foreningen har modtaget fra hvert enkelt medlem det foregående kalenderår. Det indberettede beløb bliver
fortrykt på det enkelte medlems selvangivelse. Se afsnit A.B.1.2.2.9.
Alle foreninger, hvor kontingentbetalingen er fradragsberettiget efter LL § 13, har indberetningspligt. Se SKL §
8 T. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage
indberetning, med den virkning at udgiften ikke længere er fradragsberettiget.
Fradrag for udgifter til fagforeningskontingenter mv. er ikke omfattet af bundgrænsen på 6.200 kr. årligt i 2019.
Se LL § 9, stk. 2. Med virkning fra og med indkomståret 2015 kan det årlige fradrag for udgifter til faglige
foreninger for lønmodtagere højst udgøre 6.000 kr. Se lov nr. 1534 af 27. december 2014 § 1, nr.1, hvorved
LL § 13, stk. 1 bliver ændret.
Personkreds
Som udgangspunkt kan alle skattepligtige personer få fradrag for udgifterne til fagforening og
arbejdsløshedskasse. Det er ikke et krav, at skatteyderen er i arbejde for at kunne fradrage udgifterne til
fagforeningskontingent.
Arbejdsløse
Arbejdsløse kan få fradrag for deres kontingentbetaling, fordi de faglige foreninger også varetager de
arbejdsløse medlemmers interesser. Se LSRM 1959, 67 LSR.
Pensionister og efterlønnere
Pensionister kan ikke fratrække kontingent til deres hidtidige fagforeninger. Se SKM2006.528.ØLR og
SKM2017.327.HR.
Personer, der modtager efterløn, kan fratrække fagligt kontingent og kontingent til arbejdsløshedskasse.
Selvom udgangspunktet er, at pensionister ikke kan fratrække udgifter til fagforeningskontingent, så kan visse
pensionerede tjenestemænd få fradrag for fagforeningskontingent. Det kan de i de tilfælde, hvor pensionens
størrelse er beregnet som en andel af de løntrin, der gælder for tjenestemænd i arbejde. I disse situationer er
forhandling af lønnen for tjenestemænd reelt også en forhandling af størrelsen af de eksisterende
tjenestemandspensioner. De faglige organisationer, der er forhandlingsberettiget i forhold til
tjenestemændenes løn, har dermed også en direkte indflydelser på pensionens størrelse.
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