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Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af loftet 
over fradrag for fagforeningskontingenter) 

FOA - Fag og Arbejde vil gerne takke for muligheden for at afgive hø-

ringssvar på udkast til lovforslag om ændring af ligningsloven (Forhø-

jelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter). 

I den danske aftalemodel løser de overenskomstbærende faglige orga-

nisationer i samarbejde med arbejdsgiverne en række vigtige sam-

fundsopgaver (indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster, va-

retagelse af medlemmernes interesser og rettigheder ved aftalebrud, 

organisering og udvikling af fagenes grund-, videre- og efteruddannel-

ser, mv.), og reducerer dermed behovet for at bruge borgernes skatte- 

og afgiftskroner til disse opgaver.  

FOA Fag og Arbejde bemærker sig i forlængelse heraf, at lovforslagets 

formål er ”at styrke organiseringsgraden på arbejdsmarkedet og un-

derstøtte den danske arbejdsmarkedsmodel”. Dette formål opnås bedst 

og mest effektivt, såfremt der det gældende loft for fradrag for fagfor-

eningskontingenter helt ophæves.  

Som udgangspunkt ser FOA - Fag og Arbejde derfor ikke noget argu-

ment for at bevare en særlig skattesanktion mod fagligt organiserede 

lønmodtagere i form af et loft over fradrag for fagforeningskontingen-

ter, der i sin tid blev indført med et erklæret, helt andet formål end at 

styrke organisationsgrad og understøtte den danske arbejdsmarkeds-

model, nemlig ”at styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne 

og dermed kontingentet i de faglige organisationer.” (jf. Forslag 

Til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefami-

lieydelsesloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, be-

grænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefami-

lieydelsen)). FOA – Fag og Arbejde ønsker derfor principielt, at loftet 

over fradrag for fagforeningskontingenter fjernes helt.  
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 Med dette udgangspunkt hilser FOA – Fag og Arbejde det velkomment, 

at den eksisterende skattesanktion over for fagligt organiserede lønar-

bejdere i det mindste lempes ved at forhøje loftet til 6.000 kr. 

 

I udkastet til lovforslag foreslås det, at loftet på 6.000 kr. fastsættes 

nominelt og ikke reguleres i henhold til Personskattelovens § 20. Her-

med vil den foreslåede (lempede) skattesanktion mod fagligt organise-

rede lønmodtagere blive gradvist mere og mere sanktionerende over 

tid. Værdien af fradraget for de fagligt organiserede lønmodtagere vil 

blive gradvist mindre værdi. 

 

Dette kan ikke siges at være motiveret af lovforslagets formål (”at 

styrke organiseringsgraden på arbejdsmarkedet og understøtte den 

danske arbejdsmarkedsmodel”). Tværtimod. Den manglende løbende 

regulering vil bidrage til at afsvække lovforslagets eget erklærede for-

mål. 

Da FOA Fag og Arbejde heller ikke ser, at en regulering i henhold til 

Personskattelovens § 20 på nogen måde vil være i strid med de prin-

cipper, der er lagt til grund for at lade en meget lang række andre sta-

ser, grænser, mv. i skattelovgivningen være løbende reguleret i hen-

hold til Personskattelovens § 20, skal FOA Fag og Arbejde foreslå, at 

dette også bliver tilfældet for loftet over fradrag for fagforeningskon-

tingenter. Hvis der ønskes et højere loft, må det i betragtning af lov-

forslagets formål logisk være tale om et reguleret loft.  

Hvis der er behov for uddybning af FOA - Fag og Arbejdes bemærknin-

ger, så kontakt venligst begr@foa.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dennis Kristensen 

Forbundsformand 

 

  


	Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter)

