SF: Drop fradrag for gule fagforeningskontingenter
Det skal være billigere at være medlem af en rigtig fagforening, som påtager sig et ansvar for den danske
model og forhandler overenskomster. Til at finansiere det, så fjernes fradraget for medlemskab af gule
fagforeninger, som mere har karakter af privat forsikring og dermed ikke en samfundsbærende funktion.
Det er langt fra alle fagforeninger, som bidrager til den danske model. De såkaldte gule fagforeninger nyder
godt af velerhvervede rettigheder, som de almindelige fagforeninger gennem en lang årrække har kæmpet
igennem, mens de selv forhandler meget få overenskomster. Deres medlemmer er således dækket af
overenskomster, som andre fagforeninger har forhandlet på plads.
Det indebærer, at de har lavere omkostninger og dermed bedre kan underbyde øvrige fagforeninger – uden
at påtage sig de kollektive opgaver, som er med til at opretholde den danske model på arbejdsmarkedet.
SF foreslår helt konkret:
1. Kontingenter af en fagforening deles op i to grupper. En gruppe for fagforeninger, som har
forhandlet over 25 pct. af deres medlemmers overenskomst. Og en anden gruppe af fagforeninger,
som har forhandlet under 25 pct. af deres medlemmers overenskomst.1
2. Skattefradraget for faglige kontingenter fjernes helt for medlemskab af en fagforening, som har
forhandlet mindre end 25 pct. af medlemmernes overenskomst.
3. Skattefradraget for faglige kontingenter sættes tilsvarende op for medlemskab af en fagforening,
som har forhandlet over 25 pct. af medlemmernes overenskomst.
Baggrund
De enkelte fagforbund skal årligt oplyse, hvor mange af dets beskæftigede medlemmer, der er dækket af en
overenskomst, som det har forhandlet (eller været med til at forhandle). Herefter indplaceres de i en af de
to ovennævnte grupper.
Fradraget for fagforeningskontingent skal således målrettes medlemskab af fagforeninger, hvor minimum
25 pct. af medlemmerne er dækket af en overenskomst, som den pågældende fagforening selv har indgået.
For fagforeninger med en mindre andel frafalder mulighed for fradrag.
De samlede udgifter skal svare til udgifterne til det nuværende fradrag, og forslaget vil derfor være
udgiftsneutralt for staten.
Forslaget vil desuden medvirke til at brancher, hvor man typisk laver individuelle aftaler og i dag ikke er
dækket, vil få en tilskyndelse til at lave overenskomster.
Der findes ingen anerkendt definition på hvornår et fagforbund er gult hhv. rødt. Derimod kan man – i
princippet – tælle op hvor mange af et fagforbunds medlemmer, der er dækket af en overenskomst som
det har forhandlet (eller været med til at forhandle). På den baggrund kan skattefradraget for
fagforeningskontingent godt gøres betinget af hvor stor en andel af de beskæftigede medlemmer, der er
dækket af egen overenskomst i den pågældende fagforening.
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Der kan være enkelte undtagelser for denne regel for mindre fagforeninger i særlige brancher. Og der må i
lovgivningsarbejdet foretages en konkret vurdering af om skæringspunktet skal være på 25 pct. for at have den
ønskede effekt.

