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Højere lønsumsafgift fra 2011 er brud på skattestoppet

23.11.2010

Folketinget har 14.10 behandlet L 23, der udmønter dele af Regeringens og
Dansk Folkepartis aftale om Grøn Vækst 2.0. Lovforslaget betyder, at den forhøjede lønsumsafgift, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i forbindelse
med Forårspakken 2.0, skubbes frem fra 2013 til 2011.

Forsikring & Pension

Regeringen skriver i høringsskemaet til L 23, at "fremrykningen af lønsumsafgiftsforhøjelsen er i overensstemmelse med skattestoppet, da provenuet anvendes inden for rammerne af Forårspakke 2.0 og af serviceeftersynet af Forårspakke 2.0". Men det er ikke rigtigt. Den fremrykkede lønsumsafgift finansierer
Grøn Vækst 2.0. Det var den måde, regeringen løste sit hul i budgettet på, da
man valgte at udskyde forhøjelsen af pesticidafgiften til 2013.
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Forsikring & Pension mener derfor, at forhøjelsen af lønsumsafgiften for 2011 og
2012 er i strid med regeringens egen definition af skattestoppet. Regeringen har
i forbindelse med Forårspakke 2.0 lagt til grund, at skattestoppets kerne er at
hindre, at skatter og afgifter opfindes, forøges eller fremrykkes – uden at det fører til en tilsvarende lavere skat på arbejde. Alligevel fremrykker regeringen nu
den forhøjede lønsumsafgift uden at sænke skatten på arbejde.
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Venstres daværende skatteminister Kristian Jensen udtalte ved 1. behandlingen
af L 203 om Forårspakke 2.0 30. april 2009 (vores fremhævelser):
"Så der er altså i lovforslaget her en meget bred vifte af finansieringsforslag, som sikrer, at vi har en fuldt finansieret skattereform, og det er helt i
overensstemmelse med, hvad vi har sagt i vores regeringsgrundlag, nemlig at vi har skattestop, frem til vi gennemfører en skattereform. Så er der
en undtagelse eller et vindue, eller hvordan man nu skal vælge at benævne det, hvor der står: En skat eller afgift kan sættes op, forudsat at
skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende."

Venstres skatteordfører Torsten Schack Pedersen udtalte ved samme lejlighed:
"Gennem afskaffelse af undtagelser i momssystemet og en forhøjelse af
lønsumsafgiften for den finansielle sektor skaffes der ligeledes provenu til
at sikre lavere skat på arbejde. Det er i den forbindelse værd at be-
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mærke, at den højere lønsumsafgift for den finansielle sektor først
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træder i kraft i 2013. Så det er på den anden side af den finansielle krise, der raser i øjeblikket."

Faktum er, at Grøn Vækst 2.0 overfører 500 mio. kr. årligt fra den finansielle
sektor til landbruget i 2011-12 - uden nogen forbindelse med Forårspakke 2.0.
Med andre ord: Provenuet fra lønsumsafgiften i 2011 og 2012 går ikke til lavere
skat på arbejde, men lavere skat på landbruget.
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Forsikring & Pension skal på den baggrund opfordre Folketinget til at undlade at
gennemføre fremrykningen af den forhøjede lønsumsafgift.
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