
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontingentregulativ for SMVdanmark – 19. november 2008 og tilpasset 19. sep-
tember 2018. 
 

SMVdanmark gennemførte i 2008 en reform af kontingentstrukturen, som blev vedtaget på 
SMVdanmarks repræsentantskabsmøde den 7. maj samme år. Dette regulativ indgår i denne 
reform og fastlægger de nærmere regler for kontingentets beregning, og de oplysnings- og be-
talingsforpligtelser, som påhviler medlemsorganisationer og enkeltmedlemmer. 
 
Ifølge SMVdanmarks vedtægter, § 3, har SMVdanmark 4 kategorier af medlemmer:  
A.  Brancheorganisationer 
B.  Tværfaglige foreninger  
C.  Enkeltmedlemmer 
D.  Associerede medlemmer 
 
Brancheorganisationers kontingent er sammensat af et virksomhedskontingent, beregnet i for-
hold til antal medlemsvirksomheder i organisationen, og et lønsumskontingent, beregnet i for-
hold til medlemsvirksomhedernes samlede lønsum.  
 
Tværfaglige foreningers kontingent beregnes i forhold til antal medlemsvirksomheder.  
 
Enkeltmedlemmers kontingent beregnes i forhold til antal ansatte.  
 
Associerede medlemsorganisationer og -foreningers kontingent beregnes i forhold til antal 
medlemsvirksomheder; associerede medlemsvirksomheder i forhold til antal ansatte. 
 
Kontingentsatser fastsættes årligt på repræsentantskabsmødet for det efterfølgende kalen-
derår, jf. SMVdanmarks vedtægter § 12. Oversigt over de aktuelle satser pr. 1. januar 2018 
vedhæftes som bilag 1 til dette kontingentregulativ. 
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De nærmere regler for beregningen af kontingenter for de enkelte medlemskategorier, og 
medlemmernes pligter og frister til at foretage de fornødne indberetninger til SMVdanmark, er 
beskrevet nedenfor i separate afsnit A til D. 
 
SMVdanmark kan forlange alle medlemsindberetninger dokumenteret gennem revisorerklæ-
ringer. 
 

A. Brancheorganisationer  
 

1. Medlemskontingentet  
 
1.1.  
Brancheorganisationers kontingent er sammensat af et virksomhedskontingent, beregnet i for-
hold til antal medlemsvirksomheder, og et lønsumskontingent, beregnet i forhold til medlems-
virksomhedernes samlede lønsum.  
 
1.2. 
Til brug for beregning af virksomhedskontingent til SMVdanmark, skal brancheorganisationer 
hvert år indberette antal medlemsvirksomheder pr. 31. december det forgangne år, som bran-
cheorganisationen selv opkræver medlemskontingent af.  
 
1.3. 
Til brug for beregning af lønsumskontingent til SMVdanmark, jfr. pkt. 2 skal brancheorganisati-
oner hvert år oplyse alle medlemsvirksomhedernes lønsum for det senest afsluttede kalenderår 
jf. pkt. 1.2.  
 
2 Beregning af lønsumskontingent  
 

2.1. 
I den kontingentpligtige lønsum skal, med udgangspunkt i DA´s kontingentregulativ af 8. de-
cember 2010, indgå samtlige direkte og indirekte lønomkostninger, der tilfalder samtlige løn-
modtagere i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder lærlinge, elever og ungarbejdere 
m.v. 
 
2.2 
Som lønomkostningerne skal indregnes alle løndele, der berettiger til feriegodtgørelse og ferie-
tillæg, samt udbetalt feriegodtgørelse, ferietillæg samt løn under ferie, løn under sygdom, be-
regnede og beskattede personalegoder, feriepenge, feriefridage og SH-betalinger, fritvalgs- og 
særlige opsparingsordninger m.v., lønmodtagernes eget bidrag til pension og ATP.  
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2.3. 
Som lønomkostning skal ikke indregnes arbejdsgiverens bidrag til pension og ATP, udbetalt km-
penge efter statens regler samt udlæg, som medarbejderen har foretaget på vegne af arbejds-
giveren 
 
2.4. 
Virksomhedens samlede lønomkostninger kan reduceres med aflønning af følgende personer: 
 

1. Administrerende direktør eller eventuelt flere direktører i en direktion i en virksomhed, der 
drives i selskabsform, der har prokura og/eller er tilmeldt selskabsregistret. 

2.  
3. Medarbejdere med en ejerandel på mindst 20 pct. i et selskab, samt medarbejdere, der i 

øvrigt ikke er lønmodtager i (Lønmodtagernes Garantifond) LG-lovens forstand. 
4.  
5. Medarbejdende ægtefælle i en personligt drevet virksomhed. Løn til ægtefælle, der er an-

sat i et selskab, skal dog medregnes. 
6.  
7. Medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i mindst et år, eller hvor udstationeringen 

har en tilsigtet varighed på mindst et år. 
8.  
9. Honorar og vederlag til bestyrelsesmedlemmer, m.v.  
 

3 Indberetning af lønsumsoplysninger 
 

3.1. 
Brancheorganisationer, som er medlem af DA, skal til SMVdanmark fremsende samme oplys-
ning som lønsumsindberetninger til DA, på grundlag af de enkelte medlemsvirksomheders op-
lysninger. Såfremt der sker ændringer i DA´s kontingentregulativ, skal organisationer, som er 
medlem af DA, snarest muligt orientere SMVdanmark herom. SMVdanmark tager herefter stil-
ling til, om SMVdanmarks kontingentregulativ skal ændres. 
 
3.2. 
Brancheorganisationer, som ikke indberetter DA-oplysninger, jfr. pkt. 3.1. skal fremsende til-
svarende oplysninger til SMVdanmark som DA organisationer, hvilket sker på grundlag af med-
lemsvirksomhedernes indberetninger til SKAT jfr. pkt. 2.  Indberetningerne skal tilpasses, for at 
sidestille organisationernes lønsumsberegninger, på følgende områder: 
 
3.2.1. 
Brancheorganisationer, som ikke har de i punkt 2.4 nævnte oplysninger, skal oplyse SMVdan-
mark om dette. SMVdanmark fratrækker herefter et beløb pr. virksomhed, der drives i selskabs-
form, hvis størrelse fastsættes af SMVdanmark (Satsen i 2017 gældende for kontingentbereg-
ning 2018 vil være 411.540 kr. pr. virksomhed.)  
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3.2.2 
Brancheorganisationer, som ikke har oplysninger om medarbejderne i medlemsvirksomheder-
nes indbetaling til den arbejdsgiveradministrerede pension (herunder ATP og private pensions-
ordninger, der er administreret af arbejdsgiver), skal oplyse SMVdanmark om dette. SMVdan-
mark forhøjer herefter den oplyste lønsum med en sats fastsat årligt af SMVdanmark (Satsen i 
2017 gældende for kontingentberegning 2018 vil være 4,0 pct.). 
 
3.3. 
Mangler en organisation relevante lønsumsindberetning, på grund af for sen indberetning fra 
enkelte af organisationens medlemsvirksomheder, kan lønsummen for disse medlemmer ud-
regnes som lønsummen året før plus 50 %. Har organisationen i sine kontingentregler fastsat 
et andet procenttillæg, anvendes dette.  
 

4 Alternativ indberetning og opgørelse af lønsum 
 

4.1. 
Brancheorganisationer, som ikke selv kan opgøre lønsummen for medlemsvirksomhederne, 
skal i stedet for indberetning efter reglerne i pkt. 2 og 3, indberette en liste over alle betalende 
medlemsvirksomheders Cvr-nr. fra 31. december det forgangne år til SMVdanmark.  
 
4.2. 
Gennem forespørgsel til Danmarks Statistik indhenter SMVdanmark oplysninger om den sam-
lede lønsum for de virksomheder, som en brancheorganisation opgiver Cvr-nr. for.  
 
4.3. 
I Danmarks Statistiks lønsumstal er ikke fratrukket indehaverløn i virksomheder, som drives i 
selskabsform. SMVdanmark fratrækker i stedet et beløb pr. selskab, opgjort efter metoden i 
pkt. 3.2.1. 
 
4.4. 
I Danmarks Statistiks lønsum indgår ikke medarbejderes egne indbetalinger til arbejdsgiverad-
ministrerede pensionsordninger (herunder ATP og private pensionsordninger, der er admini-
streret af arbejdsgiver). Disse indbetalinger tillægger SMVdanmark lønsummen efter metoden 
i pkt. 3.2.2. 
 

5 Dispensation vedr. beregning af lønsum 
 

5.1. 
Brancheorganisationer, som ikke er overenskomstbærende, og som enten ikke kan opgøre løn-
summen for alle medlemmer efter de sædvanlige beregningsmetoder, eller som anser 
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resultatet af beregnede lønsummer for misvisende eller forkert, kan anmode SMVdanmark om 
dispensation til anden opgørelsesmetode.  
 
5.2. 
En eventuel dispensation til en brancheorganisation skal altid sikre, at organisationen ikke op-
når en økonomisk fordel ved en alternativ opgørelse af lønsummer, i sammenligning med andre 
brancheorganisationer, som opgør lønsummer efter de almindelige regler. Derfor kan de korri-
gerede lønsummer for virksomheder, som er omfattet af en af SMVdanmarks bestyrelse given 
dispensation, forhøjes med et skønsmæssigt tillæg, i det omfang det skønnes nødvendigt for at 
sikre, at den berørte organisation ikke opnår en økonomisk fordel, på bekostning af andre or-
ganisationer. 
 

6 Indberetningsfrister og opkrævningstidspunkter 
 

6.1. 
Indberetningstidspunkter: 
 
15. januar: Frist for indberetning af medlemstal pr. 31. december forgangne år og evt. skøn 

over lønsumsindberetning fra organisationen. 
 
Januar:  Opkrævning af a/conto lønsumskontingent og virksomhedskontingent for 1. halvår  
 
1. maj:  Frist for indberetning af samlet medlemstal og evt. liste med cvr-nr. pr. 31. decem-

ber forgangne år.  
 
   Frist for indberetning af samlet lønsum for det senest afsluttede kalenderår. 
 
Juli:  Opkrævning af endeligt lønsumskontingent og virksomhedskontingent for året fra-

trukket a/conto opkrævning. 
   
6.2. 
Ved for sen indberetning kan SMVdanmark give brancheorganisationen en yderligere frist på 7 
dage, hvorefter SMVdanmark er berettiget til at fastlægge kontingentets størrelse. Dette skal 
ske efter beregninger, som sikrer, dels at SMVdanmark ikke lider noget tab, dels at den pågæl-
dende brancheorganisation ikke opnår en økonomisk fordel ved at unddrage sig sine indberet-
ningspligter. I tilfælde af uenighed afgøres spørgsmålet endeligt af SMVdanmarks bestyrelse. 
 

7 Pristalsregulering 
 

7.1. 
Satserne for virksomhedskontingent pristalsreguleres årligt med stigningen i Danmarks Stati-
stiks lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. (For 
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2018 er stigningstakten således 1,06 pct. svarende til stigningen i Danmarks Statistiks lønindeks 
for den private sektor fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.) 
 

8 Ind- og udmeldelser 
 

8.1. 
Ved indmeldelse af en brancheorganisation skal organisationen oplyse antal medlemmer pr. 
den 1. i den måned, medlemskabet påbegyndes. Samtidig oplyses den samlede lønsum eller et 
grundlag for beregning af denne. 
 
8.2. 
Brancheorganisationen betaler kontingent for den forholdsmæssige del af første år, som orga-
nisationen er medlem. 
 
8.3. 
Brancheorganisationer, der melder sig ind i SMVdanmark – og som ikke har været medlem af 
SMVdanmark inden for de seneste 10 år inden indmeldelsen – kan tilbydes første års medlem-
skab med 50 pct. rabat.  
 

B. Tværfaglige foreninger 
 

9 Indberetning og beregning af kontingent  
 

9.1. 
Tværfaglige foreningers kontingent beregnes i forhold til antal medlemsvirksomheder. Til brug 
for beregning af kontingentet, skal den enkelte medlemsforening oplyse antal aktive medlem-
mer pr. 31. december i det forgangene år, der betales kontingent for.  
 
9.2. 
En tværfaglig forening kan undlade at medregne medlemmer, der ikke er erhvervsaktive i det 
medlemstal, der oplyses SMVdanmark, og som danner grundlag for kontingentbetalingen. 
 
9.3. 
En tværfaglig forening kan undlade at medregne medlemmer, der ikke hører til følgende er-
hvervssektorer i det medlemstal, der oplyses SMVdanmark, og som danner grundlag for kon-
tingentbetalingen: Bygge og anlæg, industri, butikshåndværk, autovirksomheder og servicefag 
samt beslægtede erhverv. Det er således frivilligt, om man vil betale kontingent for liberale 
erhverv og rene engrosvirksomheder samt øvrige medlemmer, herunder støttemedlemmer. 
 
9.4. 
Foreningen skal fremsende en oversigt over alle medlemmer, kontingentudløsende og ikke kontingent- 
udløsende. 
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10 Indberetningsfrister og opkrævningstidspunkter 
 

15. februar: Frist for indberetning af medlemstal m.m. pr. 31. december det forgangene år.  
Marts: Opkrævning af medlemskontingent for 1. halvår  
September:  Opkrævning af medlemskontingent for 2. halvår  

 

11 Pristalsregulering 
 

11.1. 
Satserne for medlemskontingent pristalsreguleres årligt med stigningen i Danmarks Statistiks 
lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. (For 2018 
er stigningstakten således 1,06 pct. svarende til stigningen i Danmarks Statistiks lønindeks for 
den private sektor fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.) 
 

12 Ind- og udmeldelser 
 

12.1. 
Tværfaglige foreninger, som optages som nyt medlem, skal oplyse antal medlemmer pr. den 1. 
i den måned, der første gang beregnes kontingent for.  
 
12.2. 
Ved indmeldelse kan tværfaglige foreninger, som ikke har været medlem af SMVdanmark inden 
for de seneste 10 år inden indmeldelsen, tilbydes gratis medlemskab i løbende halvår plus et 
halvt år. 
 

C. Enkeltmedlemmer – medlemmer af SMV-gruppen 
 

13 Indberetning og beregning af kontingent 
 

Enkeltmedlemmers kontingent beregnes i forhold til antal ansatte.  
 

14 Pristalsregulering 
 

Satserne for medlemskontingent pristalsreguleres årligt med stigningen i Danmarks Statistiks 
lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. (For 2018 
er stigningstakten således 1,06 pct. svarende til stigningen i Danmarks Statistiks lønindeks for 
den private sektor fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.) 
 

15 Betalingstidspunkt 
Virksomhederne opkræves kontingent for et år i den måned, de er indmeldt. 
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D. Associerede medlemmer 
 
16 Indberetning og beregning af kontingent  
 

16.1 
Associerede medlemsorganisationer og -foreningers kontingent beregnes i forhold til antal 
medlemsvirksomheder; associerede medlemsvirksomheders kontingent i forhold til antal an-
satte. 
 
16.2. 
Til brug for beregning af kontingent til SMVdanmark skal associerede brancheorganisationer og 
foreninger hvert år inden 15. januar indberette antal medlemsvirksomheder pr. 31. december 
i det forgangne år, der skal betales kontingent for. Antal medlemmer skal omfatte alle de med-
lemsvirksomheder, som brancheorganisationen selv opkræver medlemskontingent af. 
 
16.3. 
Associerede medlemsvirksomheder skal oplyse om antal ansatte det forgangne år, hvert år, 
senest d. 15. januar.  
 
16.4. 
Ved indmeldelse kan associerede organisationer og foreninger, som ikke har været medlem af 
SMVdanmark inden for de seneste 10 år inden indmeldelsen, tilbydes første års medlemskab 
med 50 pct. rabat. 
 
17 Pristalsregulering 
 

Satserne for medlemskontingent pristalsreguleres årligt med stigningen i Danmarks Statistiks 
lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. (For 2018 
er stigningstakten således 1,06 pct. svarende til stigningen i Danmarks Statistiks lønindeks for 
den private sektor fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.) 
 

18 Indberetnings- og opkrævningstidspunkter 
 

18.1. 
Organisationer og foreninger:  
15. februar: Frist for indberetning af medlemstal m.m. pr. 1. januar  
Marts:  Opkrævning af medlemskontingent for hele året  
 
18.2. 
Virksomheder 
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15. januar: Frist for indsendelse af kopi af virksomhedens indberetning for ansatte det for-
gangne år. 

 
Virksomheden opkræves kontingent for et år, i den måned de er indmeldt. 
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Bilag 1 Satser for SMVdanmarks kontingent i 2018 inkl. den årlige indeksregule-
ring (2018: 1,06 %).”  
 

 

A. Brancheorganisationer 
For brancheorganisationer er følgende satser gældende for 2018:  
 

Lønsumssats ”under 1,3 mia. kr.” 0,028 pct. 

Lønsumssats ”mellem 1,3 og 7,2 mia. kr.” 0,021 pct. 

Lønsumssats ”over 7,2 mia. kr.” 0,0055 pct. 

Antal virksomhedssats ”under 1.000” 498 kr. 

Antal virksomhedssats ”over 1.000” 371 kr. 

 
Indehaverløn til reduktion i lønsum for virksomheder drevet i selskabsform, jf. kontingentregu-
lativets afsnit 3.2.1.: 411.540 kr. Forøgelse af lønsum for medarbejderbetaling til arbejdsgiver-
administreret pensionsordning, jf. kontingentregulativets afsnit 3.2.2: 4 pct. 
 

B. Tværfaglige foreninger 
For tværfaglige foreninger er kontingentsatsen for 2018 269 kr. pr. medlemsvirksomhed. 
 

C. Enkeltmedlemmer 
For enkeltmedlemmer fremgår kontingentsatserne af nedenstående tabel: 
 

0-4 ansatte           1.866  

5-9 ansatte           3.731  

10-14 ansatte           5.596  

15-19 ansatte           7.461  

20-24 ansatte           9.327  

25-29 ansatte         11.193  

30-34 ansatte         13.057  

35-39 ansatte         14.923  

40-44 ansatte         16.789  

45+ ansatte         19.898  

 

D. Associerede medlemmer 
For associerede medlemmer er kontingentsatsen for 2018 1.493 kr. pr. medlemsvirksomhed. 
 

 
5. september 2018 


