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SF’s partiskatteregler
Vedtaget af SF's landsledelse den 16. juni 2012 med ændringer i punkt 5.2, 5.5 og 5.6. vedtaget 3. juni 2014
1. Skattegrundlaget
1.1. Der betales partiskat af SF-indtægter, det vil sige bruttoindtægter fra hverv, et SF-medlem er valgt til
som repræsentant for SF eller udpeget til af SF. Generelle omkostningstillæg, som ydes til hvervet uden
dokumentation for de konkrete udgifter, medregnes i SF-indtægten. Indtægter efter hvervets ophør
såsom eftervederlag, der ikke har karakter af alderspension, medregnes i SF-indtægten.
1.2. Der betales ikke partiskat af:
 alderspensioner (pensioner til personer over 60 år) ol.
 time- og dagpenge i forbindelse med kurser, rejser ol.
 børnepasningsvederlag
 særlige godtgørelser for udgifter for handicappede, for pasning af syge pårørende ol.
 godtgørelser for udgifter til befordring, telefon, telefax, edb, avishold ol.
 andre udbetalte godtgørelser for dokumenterede udgifter
2. Beskatning ved SF-fuldtidshverv
2.1 Ved SF-fuldtidshverv (medlemskab af folketinget, minister-, rådmands- og borgmesterpost o.l.) betales
5 % af SF-indtægten. Af pensionsindtægter, der ikke har karakter af alderspension eller lignende, betales
ligeledes 5 % i en periode, som svarer til hvervets længde dog højst i 8 år.
2.2. Ved samlede SF-indtægter, der ligger over højeste SF-indtægt som folketingsmedlem, som pr. 1/10
2011 udgør 54.275,- (den aktuelle sats kan ses på www.folketinget.dk), betales 25 % af denne del af
indtægterne.
3. Beskatning ved SF-deltidshverv
3.1. Ved SF-deltidshverv betales 10 % af den overskydende SF-indtægt efter fradrag for dokumenteret, tabt
arbejdsfortjeneste. Indtægtsnedgang som følge af nedsat arbejdstid ligestilles med tabt arbejdsfortjeneste,
hvis nedsættelsen finder sted efter valget/udpegningen til SF-hvervet, og nedsættelsen er begrundet med
arbejdsbyrden ved SF-hvervet. Indtægtsnedgang for selvstændige ligestilles med tabt arbejdsfortjeneste,
hvis indtægtsnedgangen er begrundet med arbejdsbyrden med SF-hvervet.
Der betales dog altid mindst 5 % af SF-bruttoindtægten, medmindre en kompetent partiforsamling
dispenserer herfra.
3.2 Ved SF-deltidshverv betales 10 % af den overskydende SF-indtægt efter fradrag for evt. reduktion i
sociale ydelser, dagpenge, efterløn, uddannelsesstøtte som følge af SF-indtægterne.
3.3. En hvervindehaver, der har SF-indtægter som hovedindtægt, beskattes efter reglerne for SFfuldtidshverv (punkt 2).
4. Hverv af engangskarakter
4.1. Ved hverv, der har engangskarakter (f.eks. som valgtilforordnet) fastsættes og meddeles partiskatten
forud af det partiorgan, som udpeger til hvervet.
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5. Andre bestemmelser
5.1. Partiskatten skal betales til partiet på det niveau, som svarer til hvervet. Det betyder, at skatten fra
nationale hverv (herunder folketingsmedlemmer, EU-parlamentarikere og fra hverv, som landsledelsen har
udpeget til), skal betales til partiets hovedkontor.
Skatten fra regionsrådsmedlemmer og fra hverv, som regions- eller storkredsorganisationen har udpeget
til, skal betales til regions-/storkredsorganisationen. Skatten fra byrådsmedlemmer og fra hverv, som den
lokale partiforening har udpeget til, skal betales til partiforeningen (eller den kommunale
fællesorganisation) evt. deles mellem flere partiforeninger i området.
5.2. Dispensation fra partiskattereglerne kan i særlige tilfælde gives af det kompetente partiorgan på det
niveau i partiet, som skal modtage partiskat fra den pågældende. Det kompetente partiorgan er på
landsplan landsledelsen, på regionsplan repræsentantskabet og på partiforeningsplan generalforsamlingen.
Det kompetente organ kan delegere sin kompetence til at afgøre dispensationssager til f.eks. bestyrelsen
eller formand og kasserer i forening. Ved dispensation forstås, at reglerne i et konkret tilfælde, som
reglerne ikke kan tage højde for, kan fraviges efter en konkret vurdering. Partiets formand er fritaget for at
betale partiskat af sit folketingshonorar. Såfremt formanden har andre SF-indtægter, betales partiskat iht.
punkt 2.2.
Folketingsgruppens formand og politiske ordfører er 50 pct. fritaget for at betale partiskat af deres
folketingshonorar. Såfremt gruppeformanden eller den politiske ordfører har andre SF-indtægter, betales
partiskat iht. punkt 2.2.5.3. Partiskatten skal betales senest 1 måned efter udbetaling af den
partiskattepligtige indtægt, medmindre andet er aftalt med det kompetente partiorgan.
5.4. SF-medlemmer, som overtager et partiskattepligtigt hverv, skal inden 1 måned efter hvervets start
oplyse de forventede indtægter ved hvervet til det kompetente partiorgan. Ved starten af hvert år skal
medlemmet skriftligt oplyse de samlede indtægter det foregående år og de forventede indtægter i det
kommende år. Det kompetente partiorgan kan kræve, at SF-medlemmer, som er partiskattepligtige, skal
dokumentere relevante oplysninger til brug for det kompetente partiorgan og revisionen.
5.5. Klager over overtrædelse af partiskattereglerne skal i første omgang rettes til det kompetente
partiorgan og som anden instans kan klager rettes til landsledelsen via partisekretariatet. Tvivlsspørgsmål
vedrørende forståelsen af disse regler forelægges lovnævnet til udtalelse.
5.6. Ovenstående regler træder i kraft den 3. juni 2014. Bestemmelsen om, at eftervederlag er
partiskattepligtigt, gælder for hvervsindehavere som vælges/genvælges eller udpeges/genudpeges efter 1.
juli 2012 og gælder hele pågældendes eftervederlag..

