
Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 309 af 15.12.1993  
 

Vejledende anvisning fra skatterådet  
 

Emne: Fradrag for udgift til fagligt kontingent.  
 

Hjemlen til at godkende fradrag for fagligt kontingent findes i skattelovens § 17, stk. 1, der angiver, 
at driftsomkostninger, det vil sige de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og 
vedligeholde indkomsten, kan fradrages i den skattepligtige indkomst.  
 

Skatterådet har vedtaget nedenstående anvisninger fra og med indkomståret 1993 vedrørende 
fradragsret for udgift til fagligt kontingent.  
 

Det betyder, at "Bidrag til faglige organisationer, herunder arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, 
er fradragsberettigede, idet disse organisationer varetager medlemmernes erhvervsmæssige 
interesser."  
 

Ved erhvervsmæssige interesser forstås i denne forbindelse både faglige og/eller økonomiske 
interesser.  
 

Dette medfører, at kontingent til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige 
sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser, herunder indgår 
kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører, 
kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  
 

Der skal herudover meddeles fradrag for kontingenter til andre foreninger, der varetager 
medlemmernes faglige og/eller økonomiske interesser, selvom de ikke forhandler kollektive 
overenskomster, og som ikke besidder formue bestemt til understøttelse af medlemmer under 
konflikt. Der er tale om brancheforeninger og erhvervsorganisationer, eksempelvis APK, FANG og 
KNAPK.  
 

Nedennævnte persongrupper er også omfattet af reglerne for fradrag for fagligt kontingent:  
 

1. Arbejdsløse.  

2. Personer, der for tiden ikke er aktive på arbejdsmarkedet, og som senere forventes at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet.  
 



For tjenestemandsansatte, ansatte på tjenestemandslignende vilkår og åremålsansatte, godkendes 
der fradrag for fagligt kontingent både til den nuværende faglige organisation og et fortsat 
medlemsskab af en anden faglig organisation, under hvis område pågældende 
fagligt/uddannelsesmæssigt hører til.  
 

For lønmodtagere der har 2 jobs eller mere vil der i givet fald kunne fratrækkes kontingenter til 
flere foreninger.  
 

Det skal præciseres, at bidrag til arbejdsløshedskasse (A-kassebidrag) fortsat ikke er 
fradragsberettiget.  
 

Endvidere skal bemærkes, at i mange faglige organisationer er der oprettet kollektive 
gruppelivsforsikringer. Såfremt bidraget til gruppelivsforsikringen opkræves hos det enkelte 
medlem via det faglige kontingent, kan denne del af betalingen til fagforeningen ikke fratrækkes, 
men skal reduceres i fradraget for bidrag til fagligt kontingent.  


