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Spørgsmål 

Mener ministeren, at det er rimeligt, at man kan få skattefradrag for kontingent til fagfor-

eninger, som bruger op mod 65 pct. af budgettet fra kontingenter på markedsføring. 

 

Svar 

Jeg mener helt grundliggende at det er rimeligt, at man kan få fradrag for fagforenings-

kontingentet. Udgifter 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, kan fradrages ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst efter reglerne i ligningslovens § 13. For lønmodtagere kan det årlige fra-

drag ikke overstige 6.000 kr. 

 

Det afgørende for fradragsretten er således fagforeningens formål. Der gælder ikke sær-

lige betingelser for, hvordan den faglige sammenslutning vælger at anvende sine ressour-

cer, herunder hvor stor en del af kontingentet, der anvendes på markedsføring. 

 

Artiklen, som spørgeren henviser til i begrundelsen for spørgsmålet, indeholder oplysnin-

ger om udgifterne til markedsføring i forskellige fagforeninger. Overordnet viser tallene, 

at de tværfaglige fagforeninger anvender en større andel af kontingentet til markedsføring 

end mere traditionelle overenskomstbærende fagforeninger.  

 

Jeg mener, at det er vigtigt, at fagforeningerne fremstår relevante for medlemmer, løn-

modtagere mv. Det sker eksempelvis ved at skabe opmærksomhed gennem markedsfø-

ring. Artiklen konkluderer da også – om end ikke meget håndfast – at de mere traditio-

nelle fagforeninger måske bør intensivere markedsføringsindsatsen. Det vil jeg som skat-

teminister ikke blande mig i, men blot nævne, at denne regering er varm fortaler for et ar-

bejdsmarked, hvor arbejdstagerne organiserer sig.  

 

I sidste ende er det dog op til den enkelte arbejdstager at vælge fagforening, og udfordrin-

ger i relation til organiseringen på arbejdsmarkedet løses efter min opfattelse ikke ved at 

komplicere reglerne for fradrag for faglige kontingenter, fx ved at lave særlige betingelser 

for fagforeningernes anvendelse af kontingentet.  
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