Notat
Danske Fysioterapeuter

Til: Repræsentantskabet
Cc:

Særligt kontingent for medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere

Dato:
25-09-18

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2017 blev det besluttet at etablere
en ny arbejdsmarkedsmodel og oprette to sektioner for hhv. arbejdsgivere og for
ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Det blev desuden besluttet,
at repræsentantskabet kan fastsætte et særligt kontingent for medlemmerne af
sektionerne. Således fremgår det nu af vedtægternes §10 Stk. 2:
”Repræsentantskabet kan fastsætte særligt kontingent for medlemmerne af
Sektion for arbejdsgivere og Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden
arbejdsgiveransvar. Det påhviler hovedbestyrelsen at sikre at dette kontingent
alene anvendes til medlemmerne af de pågældende sektioner.”
På den baggrund skal repræsentantskabet på det kommende
repræsentantskabsmøde i forbindelse med kontingentfastsættelse for de kommende
to 2 år tage stilling til, hvorvidt denne mulighed skal bringes i anvendelse.
Det er hovedbestyrelsens forslag, at der fremover opkræves et særligt kontingent for
medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere.
Det særlige kontingent for arbejdsgivere skal dække størstedelen af de aktiviteter,
som vedrører arbejdsgiverne. Det vil sige:
1.
2.
3.
4.

Forhandlingsprocessen for så vidt angår Sektion for arbejdsgivere,
Rådgivningsfunktionen for arbejdsgivere i forhold til ansatte og lejere,
Ekstern advokatbistand i fx ansættelsesretlige spørgsmål,
50% af udgifter til drift af nævn

Kontingentet reserveres til aktiviteter, som vedrører arbejdsgiversektionen og kan
således ikke anvendes til andre formål. Et evt. overskud vil bliver overført til
kommende budgetår.

Email:
mb@fysio.dk

Tlf. direkte:
3341 4607

Kontingentsatsen gøres afhængig af antallet af lejere og ansatte i den enkelte
virksomhed på følgende måde:




Virksomheder med 1 ansat/lejer
Virksomheder med 2-10 ansatte lejere
Virksomheder med over 10 ansatte/lejere

Eftersom Danske Fysioterapeuters medlemsregister alene indeholder oplysninger om
det enkelte medlem, vil det være nødvendigt løbende at indhente oplysninger
direkte fra arbejdsgivermedlemmerne om, hvor mange ansatte og lejere, de har i
virksomheden.
Pr. 10. juli var der 582 medlemmer af arbejdsgiversektionen. Imidlertid var de 582
arbejdsgivere kun fordelt på 430 virksomheder (cvr numre). Da det forudsættes, at
kontingentet opkræves af virksomheden og ikke som et personligt kontingent for
arbejdsgiveren, er der derfor kun 430 betalere blandt de 582 medlemmer.
Et differentieret kontingent vil på den baggrund kunne se ud som følger, idet der
opereres med beløbsstørrelser på mellem 1.500 og 10.000 kr., og 430 betalende
virksomheder:

Årligt kontingent, 1 ansat/lejer:

1.500 kr.

Årligt kontingent, 2-10 ansatte/lejere:

5.500 kr.

Årligt kontingent, over 10 ansatte/lejere

10.000 kr.

Kontingentet opkræves fra virksomheden, hvor mindst én ejer er medlem af
Sektionen for arbejdsgivere.
Det foreslås, at kontingentet første gang opkræves i 2. kvartal 2019. Dvs. der betales
for 75% af årskontingentet i 2019. Fra 2020 betales der helårskontingent, som
opkræves i 1. kvartal.

Moms og fradrag på kontingentet
Sekretariatet har i efteråret 2017 bedt SKAT om et bindende svar vedr.
arbejdsgivernes fradrag for det særlige kontingent.
Spørgsmålet blev videresendt til Skatterådets besvarelse, da det blev betragtet som
principielt.

Skatterådet har nu afgjort, at det særlige kontingentet er fradragsberettiget efter
samme regler (Ligningslovens §131) som det almindelige kontingent til Danske
Fysioterapeuter, og at det er momsfritaget.
Fradragsværdien er dermed begrænset til 32%. Hele kontingentet er
fradragsberettiget, da selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber ikke på samme
måde som lønmodtagere er omfattet af fradragsbegrænsningen på 6.000 kr. årligt.

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter
til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger,
der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den er
hvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan
ikke overstige et beløb på 6.000 kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt
erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer).”
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