
BEKENDTGØRELSE 
vedrørende 

fastsættelse og betaling af ligningsbidrag til  
Det Jødiske Samfund i Danmark  

Fra den 1. juli 2020 
 

For medlemmerne af Det Jødiske Samfund i Danmark (DJS) fastsættes ligningsbidraget i henhold til Vedtægt 
for DJS i Danmark. 
 
BIDRAGET FASTSÆTTES SÅLEDES: 
Medlemmer, som i første halvår af 2020 betalte 6.408 kroner (1.602 kroner i kvartalet), skal for perioden 
1.7.2020 til 31.12.2020 betale 1.692 i kvartalet i alt 3.384, for halvåret. 
 
Medlemmer, som i 2019 betalte et årligt bidrag større end 6.364 kroner, vil få bidraget for 2020 nedsat med 
100 kroner pr. kvartal for 3. og 4. kvartal. Bidraget kan dog ikke nedsættes til under 1.692 kroner pr. kvartal. 
 
Aftaler med DJS om at betale mere end det ordinære bidrag, kan indgås individuelt med Ligningskommissio-
nen. 
 
Medlemmer, som i første halvår 2020 betalte henholdsvis 1.568 kroner, 1.928 kroner eller 2.668 kroner og 
som ikke har indgået særaftale, vil have uændret ligningsbidrag. 
 
MEDLEMMER I ALDEREN 18 TIL 29 ÅR 
Nedennævnte årgange skal for hele 2020 betale de anførte beløb, også såfremt de har bopæl i udlandet: 
 
2001 og 2002     520 kroner  
1999 og 2000      724 kroner  
1997 og 1998     944 kroner  
1995 og 1996                         1.316 kroner  
1994                        2.260 kroner 
 
Nedennævnte årgange skal for 3. og 4. kvartal 2020 betale de anførte beløb, også såfremt de har bopæl i 
udlandet: 
1993                        3.576 kroner 
1991 og 1992                        4.264 kroner 
 
Unge, som fortsat er under uddannelse i 2020, kan efter skriftlig anmodning, der skal fremsendes til DJS’ 
administration, få nedsat bidraget til 2.260 kroner. Forudsat at man er studerende, skal der hvert år indsen-
des dokumentation for dette i form af forskudsopgørelse for 2020 samt studiekort for 2020. Unge studerende 
i udlandet kan, efter anmodning, der ligeledes skal fremsendes til DJS’ administration, få nedsat bidraget til 
1.240 kroner. Der skal indsendes dokumentation for studiet i udlandet. 
 
MEDLEMMER REGISTRERET MED FAST ADRESSE I UDLANDET opkræves med 2.260 kroner for hele året. 
Udebliver betaling 1. måned efter forfaldsdato, vil medlemsrettighederne, herunder forsendelse af Jødisk 
Orientering, blive stillet i bero. 
 
MEDLEMMER REGISTRERET MED FAST ADRESSE UDEN FOR REGION HOVEDSTADEN kan efter anmodning 
få nedsat bidraget til 2.260 kroner for hele året. 
 
INDMELDELSE I 2020 
Personer, som på datoen for godkendelse af medlemskab af DJS er fyldt 60 år og har været bosiddende i 
Danmark de sidste 5 år, skal senest fem dage efter at indmeldelsen er bekræftet fra DJS’ administration, 
betale et indmeldelsesgebyr på 7.890 kroner. For personer der er eller har været bosat i udlandet, vil Lig-
ningskommissionen i hvert enkelt tilfælde træffe beslutning herom 
 
Ny indmeldelse: Bidraget fastsættes til 1.692 kroner pr. kvartal. Bidraget betales fra og med den måned, der 
begynder umiddelbart efter datoen for bekræftelse af medlemskab.  



 
 
Genindmeldelse: Bidraget fastsættes til 1.692 kroner pr. kvartal. Som hovedregel skal eventuel gammel gæld 
indfries. Ligningskommissionen vil i sådanne tilfælde afgøre, hvorledes en tidligere restance afvikles. 
 
UDMELDELSE 
Udmeldelse skal indgives skriftligt til DJS’ administration. Udmeldelse i påbegyndt kvartalsperiode får virk-
ning fra førstkommende kvartal. 
 
ADMINISTRATION AF LIGNINGSOPKRÆVNINGEN 
Oplysninger vedrørende ligningsbidraget betragtes som strengt fortrolige og er alene tilgængelige for Lig-
ningskommissionen og administrationen, der er pålagt tavshedspligt. 
 
Betaling af ligningsbidrag og evt. stadepenge sker kvartalsvis forud med forfaldsdato 5. februar, 5. maj, 5. 
august og 5. november 2020. Enhver indbetaling tages til dækning af evt. restance. 
 
Er ligningsbidrag og stadepenge ikke indbetalt rettidigt, dvs. til forfaldsdato, betragtes dette som værende 
restance, og DJS vil automatisk udsende rykkerskrivelse med anmodning om betaling. For hver rykkerskri-
velse, der udsendes, tillægges restancen et rykkergebyr på 50 kroner. Træffes der ikke aftale om betaling af 
restance med DJS’ administration, eller er restancen ikke indbetalt efter 3 påkrav, overgives tilgodehavendet 
til inkasso. Samtidig vil man blive udmeldt af DJS. De med inkasso forbundne omkostninger tillægges restan-
cen. 
 
Nedsættelse af ligningsbidraget 
Ligningskommissionen kan i helt særlige tilfælde gøre undtagelser fra gældende regler. Anmodning om ned-
sættelse indgives skriftligt eller - hvor dette er eneste mulighed - telefonisk til DJS’ administration, der heref-
ter forelægger anmodningen for Ligningskommissionen ved dennes ordinære møder. Det er en forudsæt-
ning, at der til Ligningskommissionens brug foreligger årsopgørelse for 2018/2019 samt forskudsregistrering 
for 2020.  
 
Nedsættelse af bidraget alene på grund af pensioniststatus kan ikke finde sted. Ligningskommissionen   be-
handler anmodning om nedsættelser fra pensionister efter samme retningslinjer som øvrige anmodninger. 
 
Medlemmer, der i 2019 eller tidligere har fået bidraget nedsat, kan ikke påregne, at bidraget også i 2020 
automatisk vil blive nedsat. 
 
I øvrigt er DJS’ administration til disposition med råd og vejledning, gerne pr. tlf., også med hensyn til at 
forelægge spørgsmål for Ligningskommissionen. 
  
 
Administrationens åbningstider: 
Mandag - torsdag fra kl. 10.00 – 14.00  
Fredag lukket 
 
Administrationens telefontider: 
Mandag – torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 
Fredag lukket 
 

 
 

Repræsentantskabet 
 
  



ORIENTERING OM FORPLIGTELSESERKLÆRING 
 

ORIENTERING OM SKATTEFRADRAG 
 
DJS er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3 samt § 8 A som berettiget til at modtage dels lø-
bende ydelser og dels gaver/ligningsbidrag med fradragsret for giveren. 
 
Forpligtelseserklæring - Ligningslovens § 12, stk. 3 
I henhold til ovennævnte kan bidraget fratrækkes ved opgørelsen af den årlige selvangivelse, såfremt man 
har underskrevet en såkaldt ensidig forpligtelseserklæring med en løbetid på mindst 10 år. 
Erklæringen ophører ved udmeldelse o. lign., også i forpligtelseserklæringens løbetid, idet man kun kan fra-
trække det beløb, som DJS har opkrævet, og som man rent faktisk har betalt.  
 
SKAT har forhåndsgodkendt den formulering som benyttes i den forpligtelseserklæring som DJS anvender, 
med speciel vægt på, at beløbet fastsættes af DJS og ikke af det enkelte medlem. Den godkendte forpligtel-
seserklæring kan rekvireres hos DJS’ administration. 
 
Man kan tegne forpligtelseserklæringer med andre end DJS. Det samlede beløb fra sådanne erklæringer, 
inkl. den man måtte have med DJS, kan dog som hovedregel ikke overstige 15 % af ens personlige indkomst 
med tillæg af positiv kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter). 
 
Fradrag efter Ligningslovens § 8 A – Gaver til godkendte foreninger mv. 
DJS er optaget på SKATS liste over godkendte foreninger mv. og DJS’ medlemmer kan derfor få fradrag for 
det indbetalte ligningsbidrag (ikke stadepladsbetaling). Maksimumsgrænsen for gaver/bidrag er i 2019 
16.300 kr.  
 
DJS indberetter automatisk alle medlemmers betalte ligningsbidrag til SKAT, under forudsætning af at 
medlemmet/gavegiveren har oplyst os sit Cpr-nummer.  
 
 

LIGNINGSBIDRAGET TIL DJS 
 

Det almindelige bidrag fastsættes for et år ad gangen, og det kan fra det ene år til det næste, stige eller falde. 
Størrelsen af bidraget fremgår af en årlig bekendtgørelse, og denne bekendtgørelse er bindende for DJS og 
for det enkelte medlem.  
 
Der kan opnås en aftale med DJS om, at bidraget fastsættes til et bestemt beløb, dvs. det kan ikke stige eller 
falde indenfor en årrække. Et sådant fast beløb vil være større end det almindelige bidrag, og aftalen inde-
bærer så, at det enkelte medlem ikke omfattes af det i bekendtgørelsen fastsatte m.h.t. beløbets størrelse. 
 
Hvis bidraget stiger eller falder: Forpligtelseserklæringen indeholder en formulering om, at man er forpligtet 
til at betale et højere eller lavere beløb end det, der er anført i erklæringen. Denne formulering sikrer, at den 
enkelte altid kan fratrække det beløb, man faktisk har betalt. Der er således ikke tale om en blancocheck til 
DJS, men alene om en tilkendegivelse overfor skattevæsenet af, at det beløb, der er anført i erklæringen, ikke 
nødvendigvis er det beløb, som siden er blevet opkrævet af DJS og betalt af den enkelte. 
 
Det faktiske forhold: Erklæringen er ikke en kontrakt mellem DJS og det enkelte medlem, og den er således 
ikke på nogen måde bindende i forhold til medlemskab af DJS. Kontrakten med DJS består alene derved, at 
man er medlem og dermed forpligtet til at betale det af DJS’ ledelse fastsatte bidrag. Erklæringen er derfor 
kun et papir, der overfor skattevæsenet dokumenterer ens ret til at fratrække bidraget ved opgørelsen af 
selvangivelsen. 
 
Yderligere oplysninger: DJS’ administration er gerne til disposition med yderligere oplysninger, såfremt dette 
måtte ønskes. Ring til os, og vi skal gøre vort bedste for at afklare tvivlsspørgsmål. 
 
 
 



 
 

Undgå rykkergebyr – betal via BetalingsService 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tilmeld dig BetalingsService, 
så styrer du regningerne. 

 
Tilmeld dine regninger til BetalingsService,  
så slipper du for gebyrer på indbetalingskor-
tene - og du får det fulde overblik. 

 
Hver måned får du betalingsoversigten, som 
viser, hvad der bliver betalt til hvem og hvor-
når. Du kan altid afvise en regning, som du 
ikke ønsker at betale, blot du kontakter dit 
pengeinstitut senest den 7. i betalings-  
måneden. 

 
Opkrævningen skal medbringes i dit penge- 
institut ved tilmelding. 

 


