Indskuds- og kontingentregulativ
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2020
Indledning:
§ 1:
Formålet med Indskuds- og kontingentregulativet er at fastlægge rammerne for medlemmernes betaling af
indskud og kontingent til Danske Speditører og lokalforeningerne, jf. vedtægternes § 8.
Stk. 2: Kontingentregulativet vedtages årligt på Foreningens ordinære generalforsamling i henhold til den for
generalforsamlingen fastsatte dagsorden, jf. vedtægternes § 14.
Stk. 3: Såfremt der opstår tvivl om anvendelsen af nærværende regulativ efter generalforsamlingens godkendelse af regulativet, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe de nødvendige afgørelser. Bestyrelsens beslutninger præsenteres efterfølgende på den først kommende generalforsamling.
Stk. 4: En medlemsperiode løber fra d. 1. januar til d. 31. december i et år. Ved indmeldelse betales der
kontingent fra indmeldelsesdatoen og frem til udløbet af indeværende medlemsperiode.
Opkrævning af kontingent til Danske Speditører:
§ 2:
Medlemmer af Foreningen betaler et årligt kontingent baseret på virksomhedens lønsum, dog aldrig mindre
end det fastsatte minimumskontingent på DKK 12.500, med mindre andet følger af stk. 2-3. Kontingentet
beregnes ud fra minimumskontingentet med et procenttillæg afhængig af virksomhedens/del af virksomhedens størrelse.
Stk. 2: For ordinære medlemmer med transport- og speditionsvirksomhed som bierhverv (vedtægternes § 3,
litra B) indgår alene den del af virksomhedens lønsum, jf. dette regulativs § 3, der beskæftiger sig med transport, spedition, toldklarering og logistik.
Stk. 3: Passive medlemmer jf. vedtægternes § 5, beregnes et årligt minimumskontingent fastsat af generalforsamlingen på DKK 10.500. Hertil kommer virksomhedens lønsum, jf. dette regulativs § 3, der beskæftiger
sig med transport, spedition, toldklarering og logistik.
§ 2a:
Den etablerede overgangsperiode for medlemsperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 forlænges til
31. december 2021. Medlemmer betaler i denne medlemsperiode et kontingent, der modsvarer, hvad medlemmet skulle have betalt i henhold til kontingentberegningsmodellen for 2019. Der henvises til vedtægterne
gældende frem til d. 23. maj 2019. Dette gælder alene for eksisterende medlemmer pr. 1. januar 2019.
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§ 3:
Lønsummen fastsættes på baggrund af den samlede bruttoløn incl. AM-bidrag, men eksklusiv andre lønaccessoriske ydelser, eksempelvis pension, bil eller lignende. Kontingentet tillægges moms.
Stk. 2: 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.
Stk. 3: Ved opgørelsen af virksomhedens samlede lønsum medtages ikke lønninger for medarbejdere ansat
under ”chaufføroverenskomst”. Ansatte, der aflønnes en timeløn medtages heller ikke. Dog suspenderes
undtagelsen for lønsumsberegning af løn til timelønsansatte for perioden 1. januar 2020 – 31. december
2020, jf. § 2a.
Stk. 4: Foreningen kan efter forlangende kræve virksomhedens lønsumsindberetning revisorpåtegnet.
Opkrævning af indskud til Danske Speditører
§ 4:
Foreningens medlemmer betaler et indskud på DKK 15.000, ved indmeldelse. Indskuddet kan, efter medlemmets eget valg, betales i tre rater over tre år af DKK 6.000. Indskuddet tilbagebetales ikke.
Stk. 2: Passive medlemmer betaler ikke indskud.
Koncernforbundne selskaber
§ 5:
Et medlem af Foreningen identificeres med virksomhedens CVR-nummer. Konstitueres en virksomhed af
flere koncernforbundne selskaber og/eller personligt ejede virksomheder omfatter medlemskabet samtlige
koncernforbundne selskaber og/eller personligt ejede virksomheder, såfremt disse opfylder de samme medlemsbetingelser som medlemmet i henhold til vedtægternes § 3-4. Er en virksomhed koncernforbundet med
et medlem af Foreningen, indgår virksomhedens lønsum i kontingentberegningen. Virksomhedens CVR-nummer registreres sammen med medlemmet.
Stk. 2: Med koncernforbundne selskaber og virksomheder forstås:
a. Moder-, datter- og søsterselskaber hvori medlemmet ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller
anparterne.
b. Selskaber hvor medlemmet har indirekte indflydelse via andre selskaber og hvor medlemmet råder
over mere end 50 % af stemmerne.
c. Selskaber, hvor medlemmet har ejerskab via andre selskaber og hvori medlemmet ejer mere end 50
pct. af aktiekapitalen eller anparterne.
Stk. 3: Det er et krav, at medlemmet direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller anparterne, samt råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.
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Stk. 4: Foreningens sekretariat afgør efter en konkret vurdering, om et selskab er koncernforbundet med
medlemmet. Afgørelserne udarbejdes på baggrund af Foreningens vedtægter, kontingentregulativet, alm.
dansk ret samt sekretariatets praksis i øvrigt.
Indeksregulering, opkrævning og betaling
§ 6:
Vedtagne indskud og kontingent reguleres årligt med en procentsats svarende til stigningen i forbrugerprisindekset pr. 1. januar i et år til den 31. december samme år. Regulering af kontingent beregnet af virksomhedens lønsum akkumuleres ikke. Eventuel yderligere regulering sker efter hovedbestyrelsens indstilling på
Foreningens generalforsamling.
Stk. 2: Medlemmer af Foreningen skal hvert år inden den 15. februar meddele Foreningen virksomhedens
samlede lønsum. Sker indberetning ikke efter påkrav beregnes vedkommende virksomheds medlemskontingent skønsmæssigt af Foreningens sekretariat.
Stk. 3: Indbetaling af kontingent skal ske inden 1. marts i en medlemsperiode. I tilfælde af at kontingentet
ikke indbetales rettidigt beregnes rente i henhold til renteloven. I tilfælde af at kontingentet inden 8 dage
efter påkrav ikke indbetales, kan det pågældende medlem ekskluderes, jf. vedtægternes § 20. Genoptagelse
kan herefter kun finde sted ved indbetaling af kontingentrestance og nyt indskud.
Fusion og opkøb
§ 7:
Erhverver en virksomhed ved opkøb (eks. 50,01 % eller mere af aktierne, anparterne eller stemmerne) et
medlem af Foreningen, indtræder den opkøbende virksomhed (erhververen) i den opkøbte virksomheds forpligtelser over for Foreningen.
Stk. 2: I tilfælde af et medlems fusion med eller et medlems opkøb af en virksomhed, der ikke er medlem af
Foreningen, skal den opkøbte virksomhed tillige optages som medlem af foreningen, ligesom at denne virksomhed skal medtages i kontingentfastsættelsen for fremtidige medlemsperiode.
Stk. 3: Foreningens sekretariat afgør i samråd med den opkøbende virksomhed, den fremtidige håndtering
af den opkøbte virksomhed.
Opkrævning af kontingent til lokalforeninger
§ 8:
Danske Speditører opkræver, på vegne de i vedtægternes § 7 oplistede lokalforeninger det årlige lokalforeningskontingent.
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Stk. 2: Kontingentets størrelse skal bl.a. fastsættes af hensyn til foreningens årlige aktiviteter samt forventninger til fremtidige aktiviteter. Lokalforeningens kontingent forelægges Danske Speditører på baggrund af
en af lokalforeningen fremlagt aktivitetsplan samt budget.
Stk. 3: Lokalforeningskontingentet skal tilkomme at pleje medlemmerne af lokalforeningen og deres interesser, herunder forfølge Danske Speditørers formål. Derfor sikres det herved, at formuende lokalforeninger
med en egenkapital på mere end DKK 5.000 kr. pr. medlem (indeks 2019), ikke opkræver kontingent af lokalforeningens medlemmer. Kontingent opkræves kun såfremt Danske Speditører undtagelsesvist giver lokalforeningen dispensation herfor. Dispensation gives alene på baggrund af en af lokalforeningen udarbejdet
aktivitetsplan, budget samt under særligt hensyntagende til allerede formuende foreninger ikke bliver ramt
uhensigtsmæssigt.
Stk. 4: Lokalforeningen kan uagtet stk. 3 fortsat opkræve almindelig brugerbetaling ved afvikling af medlemsarrangementer.
Stk. 5: Til dækning af Danske Speditørers omkostninger i forbindelse sekretariatsbistand til lokalforeningerne
opkræves et administrationsgebyr på DKK 500 pr. medlem af lokalforeningen.
Stk. 6: Beløb, fastsat i henhold til stk. 1-3 opkræves af Danske Speditører hos lokalforeningens medlemmer
på vegne af lokalforeningen sammen med administrationsgebyret. Kontingentet videregives til lokalforeningen.
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