Faglige foreninger
Visse foreninger er enten reguleret ved en særlig lov eller er af en særlig karakter og adskiller sig dermed fra
almindelige foreninger. I det følgende kan du læse om, hvor faglige foreninger adskiller sig i større eller mindre grad
fra den gængse foreningstype.
Vær opmærksom på, at de generelle regler også gælder for faglige foreninger, og det er derfor afvigelser i forhold til
de generelle regler, der bliver beskrevet. Visse foreninger indeholder så komplicerede forhold, at det ikke er muligt at
gå tilstrækkelig i dybden. Denne guide er blot en overordnet gennemgang.

•

En faglig forening skal have aktiver for mere end 250.000 kr. for at være omfattet af lovens
bestemmelser.

•

Faglige foreninger, som vil være omfattet af lovens bestemmelser, vil typisk være faglige klubber, medarbejderforeninger, brancheforeninger og fagforbund.

For en lang række faglige foreninger gælder ’Lov om
fonde og visse foreninger’. Det er disse foreninger, der
vil blive gennemgået i dette afsnit.
For at en faglig forening er omfattet af lovens bestemmelser, skal foreningen have aktiver for mere end
250.000 kr. Derudover skal foreningen høre til en af
følgende kategorier:
•

Arbejdsgiverforeninger

•

Fagforeninger

•

Faglige sammenslutninger, der har til hovedformål
at varetage de økonomiske interesser for den
erhvervsgruppe, som medlemmerne tilhører
Foreninger, som bidrager økonomisk til en af ovenstående foreninger, og hvor formålet er at varetage
interesserne for den erhvervsgruppe, som medlemmerne tilhører.

Faglige klubber, medarbejderforeninger, brancheforeninger
og fagforbund vil f.eks. være omfattet af loven.
Hvis en faglig forening ikke er omfattet af en af de nævnte
kategorier, f.eks. hvis foreningens aktiver har en værdi, der
er mindre end 250.000 kr., eller formålet er af ren social
karakter, er foreningen ikke omfattet af loven, men derimod
af de almindelige regler for foreninger.
Organisationen
Det er et lovkrav, at foreningen udpeger en bestyrelse eller
anden ledelse. Bestyrelsesmedlemmerne skal oplyses til
SKAT.
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•

Det kan i visse tilfælde være svært at fastslå, om en forening er omfattet af loven. Det er afgørende, at foreningen
varetager en økonomisk interesse for en erhvervsgruppe, og
at foreningen har selvstændige vedtægter, egen formue og
en selvstændig bestyrelse.
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Vedtægter
Når en forening er omfattet af Lov om fonde og visse
foreninger, skal foreningen have en vedtægt. Det
fremgår af loven, at vedtægten som minimum skal
indeholde:
•

Foreningens navn

•

Kommunen, hvori foreningen har hjemsted

•

Foreningens formål

•

Antallet af ledelsesmedlemmer, og hvordan de
udpeges

•

Medlemmernes indbyrdes forhold, herunder indtræden og udtræden

•

Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser

•

Regnskabsaflæggelse

•

Foreningens ophør.

Foreningens økonomi
Foreninger, som har aktiver for over 250.000 kr., er skattepligtige efter Fondsbeskatningsloven.
Derudover har foreningen pligt til at aflægge årsregnskab,
og foreningen skal derfor udpege én eller flere revisorer,
som skal revidere årsregnskabet.
Hvis en forening mener, at den er omfattet af reglerne,
skal foreningen kontakte en revisor, som kan orientere om,
hvilke aktiver der beskattes, og som kan udarbejde årsregnskabet.
Hæftelse og ansvar
Foreningens ansvar afviger ikke fra, hvad der gælder for
andre foreninger. Om medlemmerne kan holdes personligt
ansvarlige for foreningens aftaler, afhænger af den enkelte
forenings vedtægter.
Opløsning
Opløsning af foreningen vil afhænge af foreningens vedtægter.

Vedtægterne skal indsendes til SKAT. Dette skal ske
senest tre måneder efter oprettelsen eller tre måneder
efter, at foreningens aktiver overstiger 250.000 kr.
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