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TEMADAG FOR FS OG DSR 
DEN 12. JUNI 2017

RAMMER OG VILKÅR

VED ANNE GRANBORG
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NYE VEJE TIL FORENKLING OG 
MINDRE ADMINISTRATION

Muligheder for en ny vej

• Individuelle interne regnskaber, som samles i et ”samleregnskab” og indgår i DSR’s 

regnskab på samme måde som DSR’s Kredse.

• Individuelle kontingenter, som samopkræves med DSR’s kontingent på separat linje.

• Moms: en del af DSR’s momsregistrering og indgår i DSR’s samlede momsregnskab

• SKAT: indgå i den samlede opgørelse af skattepligtig indkomst for DSR

• Formuen videreføres på særskilte konti, så FS økonomien opretholdes.

• Selvstændigheden og dermed beslutningskompetencen bevares indenfor aftalte rammer
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SAMMEN OM ET TÆTTERE 
SAMARBEJDE

Selvstændighed

• Individuelle interne regnskaber

• Formuen videreføres på særskilte egenkapitalkonti.

• Individuel samopkrævning af kontingent

• Selvstændigheden og dermed beslutningskompetencen bevares indenfor 

aftalte rammer
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SAMMEN OM ET TÆTTERE 
SAMARBEJDE

Forenkling og mindre administration

Bestyrelserne i de Faglige Selskaber kan i højere grad anvende ressourcerne 

på det faglige og i mindre grad på regnskabsmæssige- og administrative 

opgaver.

Tanken er, at vi skal gøre det daglige arbejde let for hinanden og undgå 

tidskrævende arbejdsgange som ikke giver værdi.

• En del af DSR. Intet eksternt regnskab, momsregnskab eller skatteregnskab.

• En vis grad af ensretning af vedtægter og procedurer

• Individuel samopkrævning af kontingent.

• Principperne for DSR kredsenes samleregnskab videreføres.

• Oprettelse af et murstensløst sekretariat?
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SAMMEN OM ET TÆTTERE 
SAMARBEJDE

Valgfrihed for det enkelte FS

• De faglige selskaber kan tilslutte sig efter eget ønske og beslutningen er 

varig. Forudsætningen for, at dette kan lade sig gøre er individuel 

samopkrævning af kontingent.
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SAMMEN OM ET TÆTTERE 
SAMARBEJDE

Konsekvenser
• Kontingentet til de faglige selskaber vil ikke være momspligtig, til gengæld er 

det heller ikke muligt at fratrække momsen på visse udgifter.

• Momsfritagelse og arbejdet med at samle de faglige selskaber skaber 

primært administrative gevinster

• Medlemmerne kan få skattemæssigt fradrag i den personlige indkomst for 

den del kontingentet der vedrører de faglige selskaber (dog maks. 6.000 kr.)
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FREMADRETTEDE 
PERSPEKTIVER

Kontingentopkrævning kan med tiden ændres, så alle medlemmer 

eksempelvis opkræves 10 kr. og midlerne fordeles til de faglige selskaber 

efter en aftalt fordelingsmodel. Denne model kræver, at alle de faglige 

selskaber er med i ordningen. (Inspireret af IDA).
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DRØFTELSE II
AF DE FREMLAGTE MULIGHEDER FOR NYE VEJE I VORES SAMARBEJDE.

Hvad er vigtigst for jer?

Hvad vil give mere værdi for jer?

Hvilke muligheder/ ændringer ser I i forhold til nuværende? 

Får vi mere ud af det?
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DET VIDERE FORLØB

Opsamling

Hvad vil være vigtigst for jer at gå videre med og få

konkretiseret inden næste møde i november 2017? 

Nedsættelse af en arbejdsgruppe mhp ny(-e) model i 
samarbejde med økonomiafdelingen. 

Nedsættelse af planlægningsgruppe til FS konferencen i 
november 2017


