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Forslag: Vi pålægger foreningen, at tilbageføre visse indberetnin-
ger for 2020 og undlade visse indberetninger fra 2021 og frem

Skattestyrelsen har gennemgået de indberetninger, I har indsendt til AKFA-systemet (oplysning 
om faglige kontingenter mv.) for indkomståret 2020.

Skattestyrelsens forslag til ændringer

Vi pålægger jer at tilbageføre indberetninger for 2020 og undlade indberetning for 2021 og frem for 
følgende kontingentgrupper (se punkterne ”1.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse” og 
”Øvrige punkter” nedenfor):

 Medlemmer i udlandet
 Passive medlemmer
 Pensionerede medlemmer

Vi pålægger jer videre, at bruge ændrede koder mm ved indberetning af følgende kontingentgrup-
per fra 2021 og frem (se punkterne ”1.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse” og ”Øv-
rige punkter” nedenfor):

 Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer
 Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer
 Ordinære medlemmer i erhverv
 Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige
 Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår
 Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår 
 Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår
 Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiskeuddannelse 
 Arbejdsløse medlemmer
 Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv
 Studentermedlemmer
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Vi skal endvidere vejledende udtale følgende om jeres kontrolforpligtelser:

Det påhviler jer løbende at føre kontrol med, at medlemmerne er registreret i de rigtige kontin-
gentgrupper samt at føre kontrol med, at det alene er fradragsberettigede medlemskontingenter, 
der indberettes til AKFA-systemet (oplysning om faglige kontingenter mv.). 

Ved kontrol af om et medlemskontingent skal indberettes som kode 0 (betalt af medlemmet) eller 
kode 1 (betalet af arbejdsgiver) kan oplysning herom modtaget fra det enkelte medlem umiddel-
bart lægges til grund for indberetningen.

Selvom vi har gennemgået oplysningerne udelukker det ikke, at vi på et senere tidspunkt vil se på 
samme periode igen.

Beskrivelse af foreningen
Dansk Kiropraktiker Forening blev grundlagt i 1925 og er organisation for alle danske kiroprakto-
rer og kiropraktorstuderende. 

Dansk Kiropraktor Forening er en fagforening, der taler kiropraktorernes sag og forhandler vilkår, 
og er en brancheorganisation, der værner om og udvikler kiropraktorernes faglighed.

Foreningen har over 1.000 medlemmer.

Sagsfremstilling og begrundelse
1. Medlemskab og indberetning

1.1. De faktiske forhold

Medlemsskab
Medlemmer af foreningen er personer, der har opnået autorisation efter autorisationslovens §§ 52 
eller 53, eller som studerer kiropraktik. Tildeling af autorisation efter autorisationslovens §§ 52 el-
ler 53 sker kun til personer, der har gennemført kiropraktikeruddannelsen.

Indberetning
Foreningen yder vejledning om spørgsmål, der kan opstå om ansættelse - hos både ansatte og kli-
nikejere. Der leveres endvidere vejledning om overenskomsten, patientsikkerhed, ydernumre, køb 
og salg. 

Foreningen leverer ifølge det oplyste udelukkende medlemsydelser af faglig karakter, men de le-
verede ydelser kan fradragsmæssigt relatere sig til både ligningslovens § 13 (økonomiske interesse 
for ansatte mm) og statsskattelovens § 6 (driftsudgifter for erhvervsdrivende).

Foreningen har følgende kontingenttyper:

 Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer (med ydernummer)
 Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer (uden ydernummer)
 Ordinære medlemmer i erhverv
 Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige
 Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår
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 Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår 
 Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår
 Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiskeuddannelse 
 Medlemmer i udlandet
 Arbejdsløse medlemmer
 Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv
 Passive medlemmer
 Pensionerede medlemmer
 Studentermedlemmer

1.2. Foreningens bemærkninger
Vi afventer bemærkninger ved uenighed.

1.3. Retsregler og praksis
Af lov (§1) for Dansk Kiropraktikerforening fremgår, at foreningen har følgende formål:

- At virke til fremme af sundheden i Danmark, primært inden for bevægeapparatet
- At samle kiropraktorer til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser
- At hævde den kiropraktiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet.
- At virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
- At forhandle løn- og ansættelsesvilkår og overenskomster med offentlige myndigheder og 

private virksomheder og organisationer samt fastsætte retningslinjer for kiropraktisk virk-
somhed. Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte kiropraktorer i kiropraktorklinik-
ker kan foreningen udarbejde anbefalede standardkontrakter.

- At fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for turnuskandidater.
- At samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse.

Af lov (§4) for Dansk Kiropraktikerforening fremgår, at følgende medlemmer kan optages:

- Der har tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor, jf. autorisationsloven § 53, på 
baggrund af en dansk kiropraktoruddannelse, herunder en dansk turnustjeneste. Er tilla-
delse til selvstændigt virke meddelt på andet grundlag, kan medlemskab opnås på basis af 
en konkret vurdering. 

- Der har bestået en uddannelse som kiropraktor, jf. autorisationsloven § 52, på baggrund af 
en dansk kiropraktoruddannelse. Er autorisation meddelt på andet grundlag, kan medlem-
skab opnås på basis af en konkret vurdering. 

- Der studerer ved en uddannelse som kiropraktor ved Syddansk Universitet (studentermed-
lem). Studerende fra andre læreranstalter vil kunne optages efter konkret vurdering.

Af autorisationslovens §§ 52 og 53 fremgår følgende:

- § 52. Autorisation som kiropraktor meddeles den, der har bestået dansk kiropraktoreksa-
men eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3.
Stk. 2. Ret til at betegne sig som kiropraktor har kun den, der har autorisation som kirop-
raktor.
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Stk. 3. Ret til at udøve kiropraktorvirksomhed har kun den, der har autorisation som kirop-
raktor, jf. dog stk. 5.
Stk. 4. Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behand-
ling af biomekaniske funktionsforstyrrelser i rygsøjle, bækken og ekstremiteter, jf. dog stk. 
5.
Stk. 5. Kiropraktorer, læger, osteopater og fysioterapeuter har ret til at udføre manipula-
tionsbehandling af rygsøjlen. Det samme gælder registrerede alternative behandlere med 
minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling.
Stk. 6. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og 
kroppens perifere led og bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedsper-
soner eller andre.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om den virksomhed, der udøves 
i medfør af stk. 4 og 5, og afgrænsningen heraf.

§ 53. Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor meddeles af Styrelsen for Patientsik-
kerhed den kiropraktor, der har gennemgået en supplerende praktisk uddannelse på 1 år 
hos en kiropraktor med tilladelse til selvstændigt virke.
Stk. 2. En kiropraktor, som ikke har opnået den i stk. 1 nævnte tilladelse, kan virke i under-
ordnet stilling på sygehus eller klinik, begge steder under en kiropraktor med tilladelse til 
selvstændigt virke.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om den i stk. 1 nævnte 
supplerende praktiske uddannelse.

Af ligningslovens § 13 fremgår følgende:

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til ar-
bejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hoved-
formål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skat-
tepligtige 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. (juri-
diske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslut-
ninger som nævnt i 1. pkt., medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog §§ 
30 og 31.
Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetnings-
pligtig efter skatteindberetningslovens § 31, har indberettet kontingentudgiften til told- og 
skatteforvaltningen

Af statsskattelovens § 6 fremgår følgende:

Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: 
 a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre 

og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger;

 b) fra embedsindtægter de udgifter til kontorhold mv., som embedets besiddelse har 
medført;
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 c) pensioner og andre byrder, der påhviler et embede: 

 d) - - -

 e) renter samt hvad der er anvendt til blot vedligeholdelse eller forsikring af de af den 
skattepligtiges ejendele, hvis udbytte beregnes som indkomst. Derimod kan ikke 
fradrages, hvad der af den skattepligtige er anvendt til afdrag på hans gæld, hvilket 
også gælder om fideikommisbesidderes afdrag på fideikommisets gæld.

Den beregnede skatteindtægt er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den anvendes, 
altså hvad enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller beha-
gelighed, eller til formueforøgelse, til forbedring af ejendom, til udvidelse af næring eller 
drift, henlæggelse til reserve- eller andre lignende fonds, til gaver eller på anden måde:

Af skatteindberetningslovens § 31 fremgår følgende:

Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal hvert år indberette til told- og 
skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående 
kalenderår, og som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, stk. 1, herunder oplys-
ninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden 
kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen

Den juridiske vejledning afsnit A.B.1.2.6.1 Indberetningspligt for faglige foreninger, jf. LL § 13

Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.10 Udgifter til kontingenter i selvstændig erhvervsvirk-
somhed mv.

SKM2005.300.LSR
En alment praktiserende læge fik ikke anerkendt nogen del af sin udgift til kontingent til en læge-
forening som fradragsberettiget driftsudgift, men alene som et ligningsmæssigt fradrag efter LL § 
13, fordi foreningen i deres bogholderi / regnskab ikke har fordelt medlemskontingenterne i en er-
hvervsmæssig og en ikke erhvervsmæssig del.

SKM2004.490.LSR
En selvstændigt praktiserende tandlæge fik ikke anerkendt nogen del af sin udgift til kontingent til 
tandlægeforening som en fradragsberettiget driftsudgift, men alene som et ligningsmæssigt fradrag 
efter LL § 13, fordi foreningen i deres bogholderi / regnskab ikke har fordelt medlemskontingen-
terne i en erhvervsmæssig og en ikke erhvervsmæssig del.

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Medlemskab - generelt
Det er vores opfattelse, at medlemskabet af foreningen er et personligt medlemskab og at kontin-
gentet derfor skal indberettes på det enkelte medlems CPR-nr. 

Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at foreningen kun kan optage medlemmer, der er tildelt 
autorisation efter autorisationslovens §§ 52 eller 53, eller som studerer kiropraktik, jf. foreningens 
love § 1. 
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Tildeling af autorisation efter autorisationslovens §§ 52 eller 53 sker kun til personer, der har gen-
nemført kiropraktikeruddannelsen og derfor kan en sådan autorisation ikke tildeles en virksomhed 
uanset driftsform (enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S mm.).

Indberetning - generelt
Ifølge foreningens hjemmeside yder foreningen vejledning om spørgsmål, der kan opstå om an-
sættelse - hos både ansatte og klinikejere. Der leveres endvidere vejledning om overenskomsten, 
patientsikkerhed, ydernumre, køb og salg. 

Foreningen leverer ifølge det oplyste udelukkende medlemsydelser af faglig karakter, men de le-
verede ydelser kan fradragsmæssigt relatere sig til både ligningslovens § 13 (økonomiske interesse 
for ansatte mm) og statsskattelovens § 6 (driftsudgifter for erhvervsdrivende).

Når de leverede medlemsydelser relaterer sig til både ligningslovens § 13 og statsskattelovens § 6 
skal kontingentet som hovedregel indberettes under kontingentgruppe 5, og indberetningen skal 
opdeles i forhold til ligningslovens § 13 (ikke erhvervsmæssig del) og statsskattelovens § 6 (er-
hvervsmæssig del). Opdelt indberetning på kontingentgruppe 5 forudsætter, at foreningens regn-
skab er opdelt, så det klart kan udledes, hvilke af foreningen kontingentindtægter der kan henføres 
til den del af medlemskontingentet som vedrører den ikke erhvervsmæssige del (ligningslovens § 
13) og den erhvervsmæssig del (statsskattelovens § 6), og at de regnskabsmæssige oplysninger om 
fordeling af kontingentet kan afstemmes til indberetningen.

Hvis det ikke kan udledes af foreningens regnskab, hvilke kontingentindtægter der relaterer sig til 
ligningslovens § 13 og statsskattelovens § 6, skal alle fradragsberettigede medlemskontingenter 
indberettes som almindeligt fagligt kontingent omfattet af ligningslovens § 13 
(se SKM2005.300.LSR og SKM.2004.490.LSR).

Elementer i en selvstændigt erhvervsdrivendes faglige kontingent kan fx være:

- Egentligt kontingent (altid omfattet af ligningslovens § 13)
- Servicebidrag (erhvervsmæssig ydelse der som hovedregel er omfattet af statsskattelovens 

§ 6)
- Bidrag til kollektiv garantiforsikring (erhvervsmæssig ydelse der som hovedregel er omfat-

tet af statsskattelovens § 6)

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at foreningens regnskab ikke er opdelt på en sådan måde, at det 
af regnskabet kan udledes, hvilke kontingentindtægter der kan henføres til den del af medlemskon-
tingentet som vedrører ligningslovens § 13 (ikke erhvervsmæssige ydelser) og statsskatteloven § 6 
(erhvervsmæssige ydelser). De fradragsberettigede medlemskontingenter skal derfor indberettes 
som hørende til ligningslovens § 13.

Det er således vores opfattelse, at de enkelte kontingentgrupper herefter skal behandles således:

Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer
(af en kiropraktisk klinik med ydernummer)

Ansatte (fx i medlemmets eget A/S eller ApS)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
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- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 2).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Selvstændige (fx enkeltmandsvirksomhed eller I/S)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 5 – 

ikke erhvervsmæssig ydelse).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer
(af en kiropraktisk klinik uden ydernummer) 

Ansatte (fx i medlemmets eget A/S eller ApS)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 2).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Selvstændige (fx enkeltmandsvirksomhed eller I/S)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 5 – 

ikke erhvervsmæssig ydelse).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer i erhverv
(ansatte og selvstændige uden egen klinik)

Ansatte

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 2).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).
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Selvstændige

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 5 – 

ikke erhvervsmæssig ydelse).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige 
(uden ledelsesbeføjelser)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13 (kontingentgruppe 2).
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår
(1/4 ordinært kontingent)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår
(1/2 ordinært kontingent)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår
(3/4 ordinært kontingent)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
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- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiskeuddannelse 
(1/4 ordinært kontingent)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Medlemmer i udlandet
(Bosiddende i udlandet, men ønsker at holde sig ajour på kiropraktik i Danmark, gennem nyheds-
mails og KIROPRAKTOREN)

- Skattestyrelsen anser ikke kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet og der skal 
ikke ske indberetning.

Foreningen skal foretage rettelse af indberetningerne for 2020. Fremover skal kontingentet ikke 
indberettes.

Arbejdsløse medlemmer
(pr. den dato man ikke modtager løn fra arbejdsgiver)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv
(pr. den dato man ikke længere får udbetalt løn fra arbejdsgiver dvs. under ulønnet orlov, i en peri-
ode mellem jobs el.lign. Ansatte medlemmer på barsel anses som midlertidigt ude af erhverv.)

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).
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Foreningen skal ikke foretage rettelse af tidligere indberetninger, men skal fra og med indberet-
ning for kalenderåret 2021 indberette som nævnt ovenfor.

Passive medlemmer
(Fx kiropraktoruddannede, der IKKE praktiserer kiropraktik, men ønsker at holde sig ajour på 
kiropraktik, gennem nyhedsmails og KIROPRAKTOREN)

- Skattestyrelsen anser ikke kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet og der skal 
ikke ske indberetning.

Foreningen skal foretage rettelse af indberetningerne for 2020. Fremover skal kontingentet ikke 
indberettes.

Pensionerede medlemmer 

(pr. den dato man går på pension og ikke længere praktiserer kiropraktik)

- Skattestyrelsen anser ikke kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet og der skal 
ikke ske indberetning.

Foreningen skal foretage rettelse af indberetningerne for 2020. Fremover skal kontingentet ikke 
indberettes.

Studentermedlemmer

- Skattestyrelsen anser kontingentet som fradragsberettiget for medlemmet. 
- Kontingentet skal indberettes på medlemmets CPR-nr.
- Kontingentet skal indberettes som hørende til ligningslovens § 13. (kontingentgruppe 2)
- Betales kontingentet af en arbejdsgiver skal dette markeres (kode 1).

Studentermedlemmer er pt. kontingentfri, så dette pålæg er udelukkende relevant såfremt det se-
nere besluttes, at der skal opkræves kontingent hos foreningens studentermedlemmer.

Øvrige punkter

Korrektion af indberetninger for medlemsgrupperne: Pensionerede medlemmer, passive 
medlemmer og medlemmer i udlandet
Skattestyrelsen pålægger jer at indsende korrektioner af indberetningerne for kalenderåret 2020 til 
Skattestyrelsen senest 1. marts 2022 med henvisning til Skatteindberetningslovens § 54 stk. 6.   

Korrektion af indberetning for øvrige medlemsgrupper
Skattestyrelsen pålægger jer at foretage indberetningen af medlemskontingenter for kalenderåret 
2021 som aftalt og beskrevet i forslaget.

Underretningspligt til medlemmerne
Skattestyrelsen pålægger jer at foretage underretning af de berørte medlemmer med henvisning til 
Skatteindberetningslovens § 54 stk. 7.   
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Dagbøder ved for sen indberetning af korrektioner
Hvis I ikke foretager korrektion af de indberetninger, som vi har pålagt jer efter skatteindberet-
ningslovens bestemmelser, kan Skattestyrelsen pålægge jer daglige bøder, indtil I foretager kor-
rektion af indberetningerne, jf. Skatteindberetningslovens § 57, stk. 1. Dette brev skal samtidig ses 
som en varsling om pålæg af daglige bøder, hvis vi ikke modtager korrektion af indberetningerne.

Bøden vil blive beregnet med 1.000 kr. pr. dag med virkning fra den 1. marts 2022. Vi tager forbe-
hold for en eventuel forhøjelse af bødeniveauet, hvis vi ikke modtager indberetningerne.

Har I bemærkninger?
Vi vil bede jer gennemgå dette forslag til afgørelse. Har I ingen bemærkninger, sender vi jer efter 
fristen en afgørelse, der indholdsmæssigt svarer til dette forslag.

Har I bemærkninger, skal vi have dem senest den 31. januar 2022. I kan enten ringe til mig eller 
skrive på én af følgende måder:

 Log på jeres digitale postkasse (fx e-Boks), hvis I har fået dette brev digitalt  brug svar-
funktionen.

 Log på skat.dk/tastselverhverv  vælg Kontakt  Skriv til os  Indsend/indberet til os 
(fx blanket/bilag)  Blanketter  Andre blanketter og bilag. Start beskeden med ”Att.: 
Jan Esben Andersen”.

 Brug sikker mail ved at sende mig en mail på Jan.E.Andersen@SKTST.DK med 
mailadresse og mobiltelefonnummer på den eller de medarbejdere i jeres virksomhed, som 
skal skrive til os. Derefter får medarbejderen en mail med et link til det sikre mailsystem 
Bluewhale og en pinkode på sms.

 Skriv et brev til Skattestyrelsen, att.: Jan Esben Andersen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 
4990 Sakskøbing.

Hvis I ønsker et møde, beder vi jer ringe i forvejen og aftale en tid. Når vi har fået jeres bemærk-
ninger, tager vi stilling til dem og skriver til jer igen.

Love og regler
Vi sender jer dette brev på grundlag af skatteforvaltningslovens § 19.

I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/skattelove. I kan finde Den juridiske vej-
ledning på skat.dk/juridiskvejledning. Bekendtgørelser finder I på retsinfo.dk. Søg på nummer og 
årstal for at finde den rigtige bekendtgørelse. I kan finde afgørelser, domme, kendelser, SKM-
meddelelser mv., som er sorteret efter årstal, på skat.dk/afgørelser.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til sagen, er I velkomne til at ringe til mig på 72 38 72 24. 
Hvis I har fået dette brev i jeres digitale postkasse (fx e-Boks), kan I også skrive til mig og sende 
bilag herfra ved at bruge svar-funktionen.

Har I andre spørgsmål, som ikke handler om denne sag, kan I finde hjælp på skat.dk/kontakt. Her 
kan I se, hvordan I kommer direkte i kontakt med medarbejdere, der har særlig viden om det om-
råde, jeres henvendelse drejer sig om.
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Venlig hilsen

Jan Esben Andersen

Bilag
[Tekst]


