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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse følgende: 

- Hvad er statens årlige omkostning ved, at kontingentet til gule fagforeninger kan 

fradrages i skat? 

- Hvor stor en andel af statens samlede omkostning ved skattefradrag for fagfore-

ningskontingenter udgør fradraget til gule fagforeninger? 

- Med hvor højt et beløb ville det være muligt at hæve skattefradraget for kontin-

gentet til traditionelle fagforeninger, såfremt det ikke længere var muligt at fra-

drage kontingentet til gule fagforeninger inden for den eksisterende økonomiske 

ramme? 

 

Svar 

Efter gældende regler er det muligt at fradrage fagforeningskontingent for op til 6.000 kr. 

årligt. Beløbet er fastsat nominelt og reguleres ikke. Fradraget gives som et ligningsmæs-

sigt fradrag med en gennemsnitlig skatteværdi på ca. 26 pct. 

 

Skatteministeriet har ikke kendskab til en officiel definition af ”gule” fagforeninger. Der-

for er det heller ikke muligt at udsøge en fuldstændig liste over de ”gule” fagforeninger i 

SKAT’s systemer. Det vurderes ligeledes, at det lovgivningsmæssigt vil være vanskeligt at 

differentiere muligheden for fradrag for faglige kontingenter på baggrund af hvilken type 

fagforening kontingentet er betalt til. 

 

Som udgangspunkt for den resterende del af besvarelsen tages der udgangspunkt i føl-

gende fire fagforeninger, der i andre sammenhænge er omtalt som værende ”gule” fagfor-

eninger: Det Faglige Hus, Krifa, FRIE Funktionærer samt Ase Lønmodtager1.  

 

Ifølge de seneste optællinger i SKAT’s systemer udgjorde fradraget for indkomståret 2016 

vedrørende de fire ovennævnte fagforeninger ca. 350 mio. kr. svarende til et umiddelbart 

mindreprovenu på ca. 95 mio. kr. (2018-niveau). Samlet set udgjorde fradraget for faglige 

kontingenter (inklusiv de ”gule” fagforeninger) ca. 7 mia. kr. i 2016. Heraf udgjorde fra-

drag for de fire ovennævnte fagforeninger ca. 5 pct.  

 

Beregningsteknisk kan det nuværende loft over fradraget for de øvrige (”traditionelle”) 
fagforeninger forhøjes til 12.000 kr., hvis fradragsretten for de fire ”gule” fagforeninger 
afskaffes. At maksimumgrænsen kan forhøjes relativt meget, skyldes primært, at langt 

størstedelen (ca. 85 pct.) af de personer, der i dag fradrager medlemskontingent betalt til 

de ”traditionelle” fagforeninger, fradrager under den nuværende grænse på 6.000 kr.    

 

Regeringen kan ikke støtte de nævnte justeringer, der dels diskriminerer på typen af fag-

forening, dels reducerer tilskyndelsen til omkostningsminimering blandt de dyreste fag-

foreninger ved at hæve det nuværende loft over fradraget.  

                                                      
1 Tidligere JobTryghed. De fire er omtalt som gule fagforeninger af København Universitet, Sociologisk institut, Forsk-

ningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) http://faos.ku.dk/arbejdsmarkedets-begreber/de-gule/ 
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