Kontingentregulativ for Danske Advokater (pr. 1. januar 2017)
Dette kontingentregulativ, der er udarbejdet i henhold til vedtægternes § 11, stk. 4, fastlægger de
nærmere regler for kontingentets beregning og de oplysnings- og betalingsforpligtelser, som
påhviler medlemsvirksomhederne.
Ifølge Danske Advokaters vedtægter § 3 er medlemmerne advokatvirksomheder, der opfylder
betingelserne i retsplejelovens § 124, samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder.
Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen for de følgende to år, jf. vedtægternes § 11.
1. Indberetning og beregning af kontingent.
Kontingentet beregnes ud fra et på generalforsamlingen fastsat beløb for hver indehaver og advokat
tilknyttet medlemsvirksomheden
Kontingentet baseres på antallet af indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomheden opgjort
pr. 1. januar i kontingentåret. Til brug for beregningen heraf anmoder sekretariatet hvert år inden den
30. november medlemsvirksomhederne om senest den 31. december at indberette antallet af advokater
og indehavere, der arbejder i medlemsvirksomheden pr. 1. januar.
Har en medlemsvirksomhed ikke pr. 31. december indberettet relevante oplysninger om ansatte,
rykkes virksomheden skriftligt senest den 15. januar med frist til at indberette inden for 10 dage.
Undlader virksomheden fortsat at indberette, fastsættes kontingentet for virksomheden i henhold til
det kendte antal advokater gange det pågældende års kontingentsatser tillagt 10 %.
2.

Nye medlemmer

For nye medlemmer opkræves kontingent for det pågældende år. Kontingentet beregnes på baggrund
af antal indehavere og advokater i virksomheden pr. indmeldelsesdatoen, og gradueres efter følgende
principper:
•

Indmeldelse mellem 1.1 – 31.3. betales fuldt kontingent

•

Indmeldelse mellem 1.4 - 30.6 betales ¾ kontingent

•

Indmeldelse mellem 1.7 - 30.9 betales ½ kontingent

•

Indmeldelse mellem 1.10 - 31.12 betales ¼ kontingent

I forbindelse med fusioner, nyetablerede virksomheder, mv. kan bestyrelsen træffe konkret afgørelse
om fastsættelse af kontingent i indmeldelsesåret, jf. vedtægtens § 11, stk. 3.

3. Betaling
Kontingentet opkræves i januar med sidste rettidige betalingstidspunkt den 15. februar.
4. Restance
Der accepteres maksimalt 3 måneders restance på kontingentet. Når et medlem er i
kontingentrestance ud over 3 måneder, kan Sekretariatet med mindst 1 måneds skriftligt varsel slette
vedkommende af medlemslisten, jf. vedtægtens § 11. Ved samme lejlighed sendes fordringen til inkasso
med henblik på inddrivelse.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages i Danske Advokater igen før
vedkommende har betalt sin gæld tillagt renter efter rentelovens regler.
Kontinent, som ikke er betalt rettidigt, tillægges opkrævningsgebyr på 100 kr. for hver rykker og kan
tillægges renter fra sidste rettidige betalingsdag.
5. Reduktioner
Der reguleres som udgangspunkt ikke for til - eller afgang af indehavere og advokater i
medlemsvirksomhederne i løbet af året, uanset om den/de pågældende flytter virksomhed, deponerer
bestallingen eller bliver afskediget, mv.
Der kan dog gives reduktion i kontingentet i følgende tilfælde:
•

Ved indehavere eller advokaters barsel og sygdom i mere end 3 måneder kan der ved skriftlig
henvendelse til Danske Advokaters sekretariat søges om nedsættelse af kontingentet for den
pågældende indehaver eller advokat med det halve pr. ikke erhvervsaktive måned. Refusion
sker løbende. Tilsvarende regler gælder for indehavere og advokater, der enten arbejder i
udlandet, eller uden for advokatbranchen i perioder over 6 måneder.

•

Der betales kun kontingent for indehavere og advokater, der arbejder i advokatvirksomheden i
mere end 8 timer om ugen. Består advokatvirksomheden alene af medarbejdere, der er ansat
under 8 timer om ugen, betales som minimum kontingent for én advokat.

•

Der betales kun kontingent for advokater med en dansk advokatbestalling.

6. Udmeldelse og kontingent
Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb. Der refunderes ikke
kontingent ved udmeldelse.
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Ophører medlemmet med at drive advokatvirksomhed, f.eks. ved opløsning af selskabet, ved konkurs
eller dødsfald opfylder medlemmet ikke længere betingelserne for medlemskab og anses for udmeldt af
foreningen. Der refunderes ikke kontingent ved ophør.
7. Ikrafttrædelse
Kontingentregulativet er revideret af bestyrelsen i december 2016 og træder i kraft pr. 1. januar 2017
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