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Høringssvar – j.nr. 2021-9643 - Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og
fradragsloft over lønninger.
Den danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til
udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven,
skattekontrolloven og ligningsloven bekendtgørelse som indarbejder regeringens forslag til
samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger.
Foreningen bemærker indledningsvis, at der er tale om regler, som har en økonomisk betydning for
fondsmæglerselskaber. Foreningen konstaterer, at det er en merskat, som er møntet på finansielle
virksomheder, men som vil ramme hele erhvervslivet samt vilkår for investering og finansiering i
Danmark. Foreningen konstaterer også, at fondsmæglerselskaberne ikke oprindeligt blev nævnt i
forbindelse med drøftelserne i 2019 om Arne-pensionen. Foreningen opfatter lovforslaget med sin
nuværende afgrænsning som en urimelig skævvridning og forskelsbehandling i beskatning af
virksomheder og brancher i Danmark og uden nødvendig hensyntagen til et princip om
ligebehandling.

Specifikke bemærkninger
Da regeringen i 2019 foreslog, at finanssektoren skulle finansiere ”Aftalen om en ny ret til tidlig
pension”, var det med argumentet, at bankerne skulle yde et samfundsbidrag på baggrund af de
store hjælpepakker betalt af de danske skatteydere, som bankerne modtog under finanskrisen. Men
ingen fondsmæglerselskaber fik eller bad om hjælp under finanskrisen.
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Foreningen fremhæver, at konkurrencedygtige forhold i den finansielle sektor er vigtigt, da
fondsmæglerne udover egen vækst bidrager til fremgang i de produktions- og servicevirksomheder,
der investeres i, blandt andet i Danmark. Merskatten risikerer derfor på sigt at få en karakter af et
uønsket negativt samfundsbidrag i form af ringere investerings- og finansieringsvilkår i Danmark.
Foreningens medlemmer er i konkurrence med europæiske og amerikanske virksomheder.
Merskatten vil medvirke til en skævvridning af og ringere konkurrencevilkår for dele af den danske
finansielle sektor i forhold til den finansielle sektor uden for Danmark. Det er en politik, der kan
begrunde udflytning, da finansielle virksomheder kan flytte til andre EU-lande uden sådanne
merskatter. Det er uheldigt, da fondsmæglerselskaber i Danmark i stigende grad skaber
eksportindtægter til Danmark, og Danmark dermed tabe et større skatteprovenu.
Forhøjelsen af selskabsskatten fra 22 til 26 procent er for en udvalgt del af den finansielle sektor,
nemlig det som i lovforslaget er defineret som finansielle selskaber. Det kan skabe en skævvridning
af konkurrencen i den danske finansielle sektor, som er uheldig.

Foreningen henviser i øvrigt til høringssvar afgivet af Dansk Erhverv, der også fungerer som
foreningens sekretariat. Høringssvaret er afgivet 11. februar 2022, og foreningen henviser til både
de generelle bemærkninger og de specifikke bemærkninger i dette høringsforslag.
Foreningen håber, at regeringen vil genoverveje udkastet til samfundsbidrag i lyset af dette
høringsforslag og Dansk Erhvervs høringsforslag.

Med venlig hilsen
Den Danske Fondsmæglerforening
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