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Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse provenutabet efter adfærd og tilbageløb, hvis lønsumsafgiften
afskaffes, og desuden give en vurdering af effekten på vækst og arbejdsudbud.
Svar

En afskaffelse af lønsumsafgiften skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu i
2017 på ca. 8 mia. kr. (2016-niveau). Eftersom lønsumsafgiften for den finansielle sektor
hæves løbende frem mod 2021, forventes mindreprovenuet i 2021 at være steget til ca. 8,5
mia. kr. (2016-niveua), jf. tabel 1.
Tabel 1. Provenuvirkning ved afskaffelse af lønsumsafgiften (2016–niveau)
Mio. kr.

2017

2018

2019

2020

2021

varigt

Umiddelbart mindreprovenu

8.000

8.150

8.400

8.450

8.500

8.500

Mindreprovenu efter tilbageløb

6.900

7.050

7.250

7.350

7.350

7.350

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd

6.900

7.050

7.250

7.350

7.350

7.350

Det er forudsat, at lønsumsafgiften overvæltes i priserne, og at 50 pct. af de afgiftspligtige aktiviteter afsættes til husholdninger, og at 50 pct. afsættes til momspligtige erhverv.

En afskaffelse af lønsumsafgiften vurderes at blive overvæltet i priserne på de lønsumsafgiftspligtige varer og ydelser, hvorigennem reallønnen øges. Det samme gælder den del af
afgiften, der belaster erhvervenes omkostninger. Højere realløn øger gevinsten ved at
arbejde, og deraf øges arbejdsudbuddet, hvilket skønnes at medføre en beskeden positiv
afledt effekt på statens finanser.
Lønsumsafgiften er relateret til momssystemet og kun pålagt aktiviteter, der er fritaget for
moms. Momsfritagelserne vurderes samlet set at udgøre en afgiftsbegunstigelse/skatteudgift, selvom den eksisterende lønsumsafgift modregnes. Den samlede afgiftsbegunstigelse medfører en forvridning af forbrugssammensætningen over mod de momsfritagne varer og ydelser, som er lavere beskattet. Det gælder særligt forbrug af finansielle
tjenester, som i fravær af lønsumsafgift tilskyndes via såvel momsfritagelse som fradrag
for nettorenteudgifter.
En afskaffelse af lønsumsafgiften vil øge denne forvridning af forbrugssammensætningen
mod de lavere beskattede varer og ydelser med en negativ afledt effekt på statens finanser
som konsekvens.
Nettovirkningen på statens finanser via henholdsvis øget arbejdsudbud og øget forvridning af forbrugssammensætningen vurderes med betydelig usikkerhed at være omtrent
nul.
Hvis en afskaffelse af lønsumsafgiften finansieres gennem andre skatteforhøjelser, eller
via disponering af et tilsvarende finanspolitisk råderum, som alternativt kunne have været
anvendt til at gennemføre strukturforbedrende skattenedsættelser, vil den samlede effekt
på vækst og beskæftigelse være negativ.
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