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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 221 af 3. februar 2016 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Brian Mikkelsen (KF).

Karsten Lauritzen
/ Jeanette Rose Hansen

Spørgsmål

Ministeren bedes for følgende faggrupper oplyse, hvad der årligt betales i lønsumsafgift:
• Virksomheder inden for sundhedssektoren, f.eks. læger, tandlæger og tandteknikere,
fysioterapeuter, fysioterapeuter med lejer/ydernummer, optikere, kiropraktorer og alternative behandlere, som lever op til SKATs uddannelseskrav og behandlingskrav.
• Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark, herunder hyrevognmænd og
vognmænd, der udfører rutekørsel. Turistbuskørsel er momspligtig.
• Virksomheder i den finansielle sektor, f.eks. banker og sparekasser, kredit- og finansieringsvirksomheder, herunder pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger,
vekselerere, forsikringsvirksomheder, herunder forsikringsmæglere.
• Virksomheder, der sælger momsfri undervisning.
• Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser.
• Bedemænd og begravelsesforretninger.
• Virksomheder, som udgiver og importerer aviser. Kiosker og andre detailhandlere, som
sælger aviser, skal ikke registreres for lønsumsafgift.
• Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning
(undtagen frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, f.eks. idrætsforeninger, sportsklubber og idrætsunioner).
• Lotterier og spil om penge, f.eks. Danske Spil, totalisatorvirksomheder og spil på gevinstgivende spilleautomater.
• Selvstændige grupper.
Svar

Lønsumsafgiften indeholder 4 forskellige afregningsmetoder:
 Metode 1: Organisationer, fonde, lotterier og spil mv.
 Metode 2: Finansielle virksomheder
 Metode 3: Aviser
 Metode 4: Hovedregel – herunder blandt andet:
- Læger
- Tandlæger, tandteknikere og dentallaboratorier
- Terapeuter mv.
- Vognmænd, både taxavognmænd og vognmænd med rutekørsel
- Bedemænd
- Undervisning med gevinst for øje
Provenuet fra alle metoder indgår samlet på Finanslovens § 38.41. Det er ikke muligt at
udtrække data fra SKATs systemer, der kan understøtte en så detaljeret opdeling, som der
henvises til i spørgsmålet. På baggrund af angivelsesoplysninger er det dog muligt at udarbejde et skøn over betalinger fra de enkelte metoder, hvilket er gjort i tabel 1.
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Tabel 1. Skøn over betaling af lønsumsafgift i 2015 – fordelt på afregningsmetoder.
Mio. kr.
Metode 1: Organisationer, fonde, lotterier og spil mv.
Metode 2: Finansielle virksomheder1
Metode 3: Aviser
Metode 4: Hovedregel

570
5.200
90
1.340

1) Indbetalingerne fra den finansielle sektor forventes stige frem mod 2021 (i 2015-niveau), som følge af at afgiftssatsen løbende forhøjes.
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