KONTINGENTBEREGNING
ORDINÆRT OG ASSOCIERET MEDLEMSKAB
Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning ud fra den enkelte virksomheds samlede
lønsum1, idet der henvises til foreningens Indskuds- og Kontingentregulativ i sin helhed.
Virksomhedens samlede lønsum er inklusive filialer og ”datterselskaber”.
Minimumskontingent DKK 12.500.
Herefter betales udover minimumskontingent et tillæg ud fra følgende procentsatser:
Lønsum DKK 2-20 mio. tillægges
Lønsum DKK 20-40 mio. tillægges
Lønsum DKK 40-80 mio. tillægges
Lønsum DKK > 80 mio. tillægges

0,2365%
0,0915%
0,0465%
0,0365%

Eksempelvis beregnes kontingentet for en virksomhed med en lønsum på DKK 22 mio. således:
Minimumskontingent af lønsum op til DKK 2 mio.
0,2365 % af lønsum mellem DKK 2-20 mio.
0,0915 % af lønsum mellem DKK 20-40 mio.
Kontingent i alt

DKK
DKK
DKK
DKK

12.500,00
42.570,00
1.830,00
56.900,00

Der betales ved indmeldelse i foreningen et indskud på DKK 15.000,00. Indskuddet kan, efter ansøgers eget valg,
betales i tre rater af DKK 6.000 over tre år. Indskuddet tilbagebetales ikke.
PASSIVT MEDLEMSKAB
Det koster minimum DKK 10.500 med tillæg af den relevante lønsum for speditions- og logistikdelen samt tillæg af den
forholdsmæssige lønsum for administrativt personale.
Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.
---ooOoo--Kontingentet vil blive reguleret i henhold til forbrugerprisindekset pr. 1. januar. Alle ovenstående beløb er ekskl. moms.

1

Ved lønsum forstås den enkelte medarbejders bruttoløn inkl. AM-bidrag, men eksklusiv andre lønaccessoriske ydelser, eksempelvis pension, bil m.v.

Der medtages endvidere kun lønsum for de ansatte, som virksomheden holder beskæftiget på en funktionærkontrakt eller på anden måde aflønnes
en månedsløn, så som speditørelever eller deltidsansatte. Til lønsummen medregnes endvidere bruttolønnen for virksomhedens administrative personale, der beskæftiger sig med eksempelvis regnskab, sekretærarbejde, IT, kontorelever eller lignende.
Ved opgørelsen af virksomhedens samlede lønsum medtages ikke lønninger for medarbejdere ansat under ”chaufføroverenskomst”. Ansatte, der
aflønnes en timeløn medtages heller ikke.
Foreningen kan efter forlangende kræve virksomhedens lønsumsindberetning revisorpåtegnet.

