
 

 
 
 

Kontingentregler for 
Dansk Håndværk 

 
 

§ 1. Indmeldelsesgebyr og kontingenttyper 
 
Nye medlemmer af Dansk Håndværk betaler et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr pr. 
virksomhed for henholdsvis ordinære medlemmer og associerede medlemmer.  
 
Ved koncernforbundne virksomheder m.fl., jf. vedtægternes § 3, stk. 1, betales kun 
indmeldelsesgebyr en gang. 
 
Det aktuelle optagelsesgebyr udgør 3000,- kr. (sats 2014) 
 
Endvidere betales kontingentet efter følgende regler for henholdsvis ordinære, passive og 
associerede medlemmer. 
 
 

§ 2. Grundkontingent – ordinære medlemmer 
 
Hvert medlem (medlemsvirksomhed) betaler årligt et grundkontingent. 
 
Der betales fuldt grundkontingent for den ene virksomhed i koncernforbundne virksomheder 
m.fl., jf. vedtægternes § 3, stk. 1, og halvt grundkontingent for de øvrige virksomheder. 
 
Grundkontingent udgør årligt 4.200 kr. (sats 2014) 
 
Det faste kontingent indeksreguleres en gang årligt pr. 1. januar, på grundlag af stigningen i 
Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for august i det foregående år. Der afrun-
des til nærmeste beløb deleligt med 10. 
 
Bestyrelsen kan et år beslutte, at grundkontingentet ikke indeksreguleres. 
 
 

§ 3.  Lønsumskontingent – ordinære medlemmer 
 
Ud over grundkontingent efter § 2 betaler virksomhederne en lønsumsafgift beregnet af den 
enkelte virksomheds totale lønsum opgjort pr. 31. december. Afgiften udgør følgende: 
 
 0,35 % (af lønsum op til 10 mill. kr.) (sats 2018) 
 0,20 % (af lønsum fra 10 mill. kr.) 
 
Medlemmerne skal hvert år i januar måned indsende et korrekt udfyldt lønsumsskema. 
I virksomheder, der drives i selskabsform (A/S eller ApS) friholdes lønsum for 1 indehaver, dog 
maksimalt 360.000 kr.. Fradraget foretages af sekretariatet, hvis fornøden dokumentation for 
indehaverens løn er rettidigt indsendt. 
 



 
 
 
 
Der betales lønsumskontingent for samtlige ansatte i koncernforbundne virksomheder m.fl., jf. 
vedtægternes § 3, stk. 1. Uanset antal af koncernforbundne virksomheder m.fl., kan der kun 
fradrages lønsum for samme indehaver en gang i alt. 
 
For virksomheder, der i løbet af året overgår til selskabsform, fradrager sekretariatet 
forholdsmæssigt for det antal måneder, virksomheden har været drevet i selskabsform. 
 
Den maksimale sats for lønsumskontingent udgør 83.000 kr. (sats 2014) 
 
Det maksimale beløb indeksreguleres en gang årligt pr. 1. januar, på grundlag af stigningen i 
Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for august i det foregående år. Der 
afrundes til nærmeste beløb deleligt med 10. 
 
 

§ 4. Kontingent – passive medlemmer 
 
Passive medlemmer betaler et årligt kontingent der fastsættes af bestyrelsen.  
Den aktuelle sats udgør årligt 200 kr. (sats 2014) 
 
Æresmedlemmer er friholdt for kontingent. 
 
 

§ 5 Kontingent – associerede medlemmer 
 
Virksomheder og foreninger, der optages som associerede medlemmer af Dansk Håndværk, 
betaler et årligt kontingent pr. virksomhed, der fastsættes af bestyrelsen. Satsen udgør årligt 
2.500 kr. og indmeldelsesgebyret udgør 1000 kr. (satser 2014) 
 
For virksomheder og foreninger, der har et udvidet associeret medlemskab, fastsættes 
kontingent og indmeldelsesgebyret af bestyrelsen. 
 
Virksomheder, der overgår fra associeret medlemskab til fuldgyldigt medlemskab af Dansk 
Håndværk, betaler fuldt indmeldelsesgebyr, dog fratrukket allerede indbetalt indmeldelsesgebyr 
i forbindelse med associeret medlemskab.  
 
Virksomheder, der har søgt om fuldgyldigt medlemskab i Dansk Håndværk, men som i en 
overgangsperiode er medlem af en anden organisation uden for Dansk Håndværk og 
derigennem har overenskomst, betaler indmeldelsesgebyr som ordinært medlem og er derefter 
kontingentfri frem til indmeldelsen træder i kraft. 
 

 
§ 6. Opkrævning. 

 
Kontingent og bidrag opkræves kvartalsvis, med en betalingsfrist på 14 dage. Kontingent til 
passive medlemmer opkræves en gang årligt i januar måned. 
 
Lønsumskontingentet opkræves a’conto på grundlag af virksomhedens indberetning til Dansk 
Håndværk om lønsummen i det forudgående år.  
 



 
 
 
 
Såfremt virksomheden ikke leverer den hertil nødvendige indberetning inden for de foreskrevne 
tidsfrister, er Dansk Håndværk berettiget til at forhøje det tidligere års kontingent med indtil 
50%. Hvis der er tale om en ny medlemsvirksomhed eller hvis virksomheden sidste år ikke 
betalte lønsumskontingent, er Dansk Håndværk berettiget til at fastsætte et anslået 
lønsumskontingent, som udgangspunkt svarende til en lønsum på maksimalt 2 mio. kr., 
medmindre Dansk Håndværk har en klar formodning for at lønsummen er højere. 
 
Det forhøjede kontingent betales indtil første fakturering efter modtagelsen af 
kontingentoplysningerne.  
 
De indsendte oplysninger skal være attesteret af revisor eller dokumenteret ved vedlæggelse af 
samlede lønangivelser afgivet til skattevæsenet eller lønservicebureau. 
 
Dette gælder også, selv om virksomheden ikke har ansatte. 
 
Virksomheder hvis medlemskab ophører i løbet af året, lønsumsreguleres ikke. 
 

 
§ 7. Særlige afgifter 

 
Særlige afgifter, der knytter sig til overenskomster, og som Dansk Håndværk er forpligtet til at 
opkræve ordinære medlemmer i henhold til overenskomsterne, opkræves sammen med 
kontingentet og på grundlag af de under § 5 nævnte indberetninger. Det drejer sig f.eks. om 
bidrag til LO/DA Uddannelsesfond.   
 
 

§ 8. Diverse 
 
Dansk Håndværk yder et efter bestyrelsen nærmere fastsat tilskud til svendeprøvegebyr 
svarende til merudgiften i de tilfælde, hvor Dansk Håndværks ordinære medlemsvirksomheder 
betaler et højere gebyr end medlemmer af øvrige organisationer, den aktuelle sats fremgår af 
faneblad 2.1 Nøgletal. Indkaldelsen til svendeprøven samt kvittering for betalt 
svendeprøvegebyr indsendes til sekretariatet. Der ydes kun et tilskud pr. lærling. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet, hvis foreningens økonomi tillader dette. 
 
Bestyrelsen kan iværksætte initiativer med henblik på administrative lettelser og kontrol i for-
bindelse med kontingentbetaling. 

-"- 
 
Alle beløb er eksklusive moms. 
 
 
Vedtaget på Dansk Håndværks generalforsamling den 16. april 2005, med virkning fra 1. januar 
2004 – barselsfond fra 1. juli 2005, 25. april 2009, 24. april 2010, 30. april 2011, 25. maj 2013, 
24. maj 2014, kontingentnedsættelse d. 4. maj 2018.  


