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Analyse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor
Fondsmæglerforeningen har modtaget Skatteministeriets høring af 21. marts 2019
angående en analyse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor.
Foreningen har noteret sig, at analysen først og fremmest tager sigte på administrative
og juridiske problemstillinger samt eventuelle ulige konkurrenceforhold som følge af
uens afgiftsbelastning af sammenlignelige aktiviteter, ligesom eventuelle forslag som
udgangspunkt ikke må reducere de offentlige indtægter samlet set.
Vi så selvsagt gerne, at man fra politisk side tog skridt til at reducere lønsumsafgiften
for den finansielle sektor, da afgiften – efter foreningens vurdering – samlet set har en
negativ effekt på den danske finansielle sektor og den danske stats indtægter fra sektoren.
Dette skyldes særligt, at afgiften medfører outsourcing/udflytning af arbejdspladser til
udlandet og reducerer sektorens konkurrencekraft i forhold til udenlandske
virksomheder.
Hvorom alting er, sætter foreningen dog stor pris på, at Skatteministeriet gennemfører
en analyse af afgiften, herunder med den hensigt at reducere de administrative byrder
forbundet med håndteringen af afgiften i virksomhederne.
Til brug for ministeriets analyse har foreningen følgende to forslag til administrative
lettelser:
1. Afregningsfrekvens
Problemstilling
Månedlig frekvens for opgørelse og afregning af lønsumsafgift.
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Beskrivelse
Det er særdeles tungt administrativt og tager lang tid at skulle opgøre, indberette og
afregne lønsumsafgiften hver måned.
Løsningsforslag
Lønsumsafgiften afregnes i stedet med samme tidsinterval som momsen, dvs. hvert
kvartal eller halvårligt. Resultatet vil være, at staten likviditetsmæssigt får afregning en
anelse senere, mens virksomhederne skal bruge væsentligt mindre tid og færre
administrative ressourcer på opgørelse og afregning af lønsumsafgiften.
2. Regnskabsmæssige hensættelser
Problemstilling
Der skal med december måneds opgørelse af lønsumsafgiften betales lønsumsafgift af
regnskabsmæssige hensættelser, som f.eks. feriepenge. Forpligtelsen forbundet med
hensættelse af feriepenge bliver realiseret, hvis eksempelvis en medarbejder ikke
længere arbejder for virksomheden og skal have udbetalt feriepenge. Der består således
en økonomisk forpligtelse, der kun realiseres ved ansættelsesstop.
Beskrivelse
Hvert år i december ved afsluttet regnskab skal der indberettes og afregnes lønsumsafgift
af f.eks. hensættelser til feriepenge. Den afregnede afgift bliver herefter tilbagebetalt i
det efterfølgende regnskabsår via modregning i den månedlige afregning – for så vidt
angår den del, der ikke er blevet udbetalt som eksempelvis feriepenge.
Den månedlige opgørelse, indberetning og afregning er administrativt krævende og
kompleks, hvilket også alt andet lige forhøjer risikoen for fejl.
Løsningsforslag
Det bør kun være faktisk afregnet løn, som udløser lønsumsafgift, og ikke
regnskabsmæssige hensættelser.
---oo0oo--Fondsmæglerforeningen står naturligvis til rådighed for en drøftelse af dette høringssvar.
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