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Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det er ulovligt, at fremsende lønsedler til lønmodtagere,
hvori det fremgår, at der er indbetalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge, hvis det
ikke forholder sig sådan, herunder hvorvidt enkeltpersoner kan holdes ansvarlig, såfremt
der er tale om lovbrud, samt hvad en eventuel straframme vil være.
Svar

Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at udarbejde og udlevere en lønseddel til lønmodtageren, hvoraf det fremgår, at der er indbetalt A-skat m.v., selvom indberetningen og
indbetalingen ikke er foretaget.
En arbejdsgiver skal altid udarbejde og udlevere en lønseddel, når der udbetales løn til en
medarbejder. Det fremgår af kildeskattelovens § 84, stk. 1.
Lønsedlen skal indeholde oplysninger om, hvor meget der er indeholdt i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lønsedlen er derved lønmodtagerens kvittering for, hvor meget der
er indeholdt i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. En lønseddel vil typisk blive udstedt til
lønmodtageren, før arbejdsgiveren har foretaget indberetning og indbetaling af A-skat og
arbejdsmarkedsbidrag.
Har den indeholdelsespligtige indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag, hæfter denne
over for det offentlige for betaling af de indeholdte beløb. Hæftelsen kan således kun gøres gældende over for den indeholdelsespligtige.
Har den indeholdelsespligtige derimod ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag,
hæfter den indeholdelsespligtige og lønmodtageren som hovedregel solidarisk for de Askatter og arbejdsmarkedsbidrag, som skulle have været indeholdt hos lønmodtageren.
Beløbene kan i denne situation enten opkræves hos lønmodtageren eller hos den indeholdelsespligtige, jf. kildeskattelovens §§ 68 og 69, stk. 1.
Overtræder en arbejdsgiver sin pligt til at indeholde og indberette A-skat m.v., kan det
straffes efter kildeskattelovens § 74, stk. 1. Lønmodtageren kan tilsvarende straffes for at
have modtaget A-indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat m.v. efter kildeskattelovens
§ 75. Er der tale om forsætlige overtrædelser med unddragelse på mere end 250.000 kr.,
skal sagen overgives til politiet. Forsætlige overtrædelser under 250.000 kr. straffes med
bøde på to gange størrelsen af det manglende indeholdte beløb, og groft uagtsomme unddragelser straffes med en bøde af samme størrelse som det manglende indeholdte beløb.
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