
Kontingent 2021 
 
Staten har hævet forsikringsbidraget til a-kasse med 5 kr. pr. måned og hævet efterlønsbidraget med 

6 kr. pr. måned. ATP stiger med 4 kr. pr, måned. Forbundet har hævet forbundskontingentet med 2 kr. 
pr. måned, og det centrale a-kassekontingent med 2 kr. pr. måned.  

 
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021, besluttede afdelingsbestyrelsen, den 25. 

november 2020, at det var nødvendigt at hæve afdelingskontingentet med 3 kr. pr. måned i 2021, på 

grund af medlemsudviklingen samt generelle prisstigninger.  
 

Ovenstående stigninger medfører, at dine kontingentkroner kommer til at fordele sig sådan i 2021. 
 

 

 
 

 
Ovenstående diagram er gældende for fuldtidsforsikrede medlemmer som betaler til forbundet, a-kassen og 

efterlønsordningen. 

  
 

I denne oversigt er vist de mest almindelige kontingentsatser. 
 

Kontingentnavn:     Forbund/Stat Afdeling I alt m/FUFO 

Forbund     235 213 448 486 

Forbund og A-kasse     663,00 309,00 972 1.010 

Forbund, A-kasse og Efterløn   1.183 309,00 1.492 1530 

Førtidspension     56,50 67,50 124 162 

Lærling med bidragsfri A-kasse   32,50 32,50 65 103 

Voksenlærling med bidragsfri A-kasse 235,00 213,00 448 486 

Voksenlærling med bidragsfri A-kasse og efterløn 755,00 213,00 968 1.006 

Efterlønnere med el. bevis (I arbejde) 663,00 309,00 972 1.010 

Nedsat kontingent med A-kasse (Kontanthjælp) 485,00 148,50 633,5 671,50 

Pensionist medlemmer     24,00 32,00 56 94 

Efterlønnere      510,00 225,50 735,50 773,50 

       

Fritidsulykkesforsikring (FUFO) 38      
Der tages forbehold for trykfejl      
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Skattefradrag 2021 
 

Finansloven for 2015 indeholdt bl.a. en regulering af det ligningsmæssige fradrag for faglige 
organisationer. Reguleringen betyder at loftet over hvor meget du må trække fra i skat når du er 

medlem af en fagforening, steg fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om året, dette er fortsat gældende. A-kasse 

og efterlønsbidrag er desuden fortsat 100% fradragsberettiget. 
 

Du kan i nedenstående skemaer se hvad du kan forskudsopgøre hos SKAT. Hvis du ikke foretager dig 
noget forskudsopgøre SKAT det beløb 3F har indberettet på dig året før. Det er altid en god ide at 

ændre din forskudsopgørelse hvis der sker ændringer af dit 3F medlemskab. 
 

Faglige kontingenter   

  Kontingent Fradragsberettiget Samlet fradrag år 

Ordinær 448,00 415,5 4.986 

Ordinær Deltid 284,00 251,5 3.018 

Nedsat kontingent 109,50 77,0 924 

Fritidsjob 30,00 0,0 0 

Efterløn 222,50 190,0 2.280 

Førtidspension 124,00 0,0 0 

Pensionist 56,00 0,0 0 

Lærling 65,00 32,5 390 

Voksenlærling 448,00 415,5 4.986 

 
Skriv det samlede fagforeningsbeløb i felt 458 på din forskudsopgørelse 

 

A-kasse og Efterløn   

  Kontingent Fradragsberettiget Samlet fradrag år 

A-kasse 524 524 6.288 

A-kasse og Efterløn 1.044 1.044 12.528 

Efterløn 513 513 6.156 

 
Skriv det samlede a-kasse/efterlønsbeløb i felt 439 på din forskudsopgørelse 

 
 

Hvis du betaler både fagforening og a-kasse så skal du indberette i to felter på din forskudsopgørelse 
hos SKAT. 

 
Er du i tvivl om hvad du skal indberette så kontakt afdelingen. 

 

  



Men hvad koster det så faktisk at være medlem 
 

Nedenstående beregning viser hvad det reelt koster at være medlem af 3F Skive-Egnen i 2021.  
 

      

Faglig kontingent     
   
Fagligt kontingent til 3F pr. måned. 486 kr. 

Gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring er ikke fradragsberettiget.     
   
Skattemæssig fradragsgrænse for faglige kontingenter. -415,5 kr. 

Der kan maximalt fradrages 6.000 kr. om året for faglige kontingenter.   
   
Rest der ikke kan fradrages 70,5 kr. 

      

Skatte fradrag pr. måned.  106,368 kr. 

415,50 x 25,6%   
   
Fagligt kontingent efter fradrag 379,632 kr. 

      
   

      

A-kasse kontingent     
   
Kontingent til 3F/Staten pr måned 524,00 kr. 

      

Skattefradrag pr. måned 524 kr. x 25,6% 134,144 kr. 

Hele a-kasse kontingentet er fradrags berettiget   
   

A-kasse kontingent efter fradrag 389,86 kr. 

      
   

      

Samlet kontingent     
   
Samlet kontingent pr. måned efter fradrag 769,49 kr. 

Forbund (375,91) + a-kasse (381,67)     

   
      

Efterløn     
   
Kontingent til staten 520,00 kr. 

      

Skattefradrag pr. måned 520 kr. x 25,6% 133,12 kr. 

Hele efterløns bidraget er fradragsberettiget.   
   
Efterløns bidrag efter fradrag 386,88 kr. 

      
 

 
 

 


