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L 23 - Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgiftsloven for finansielle virksomheder, afgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, justering af renten af registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing m.v. samt tekniske ændringer bl.a. som følge af ændret EU-lovgivning).

Kommentar til henvendelse af den 23/11 2010 fra Forsikring &
Pension til Skatteudvalget.

Troels Lund Poulsen

/Susanne Reinholdt Andersen

I Forårspakke 2.0 indgår en forhøjelse af lønsumsafgiftssatsen fra 9,13 til 10,5 pct. for finansielle virksomheder med virkning fra 2013. Som led i aftalen »Grøn Vækst 2.0« fra
april 2010 er forligsparterne enige om, at indfasningen af forhøjelsen af lønsumsafgiften i
Forårspakke 2.0 fremrykkes, således at forhøjelsen får virkning fra den 1. januar 2011, og
dermed bidrager til finansiering af jordskattelettelsen hos landbruget.
Forsikring & Pension har ved henvendelse af den 23/11 2010 til Folketingets Skatteudvalg
opfordret Folketinget til at undlade at gennemføre fremrykningen af den forhøjede lønsumsafgift. Forsikring & Pension mener, at forhøjelsen af lønsumsafgiften for 2011 og
2012 er i strid med regeringens egen definition af skattestoppet.
I høringssvaret af den 16/8 2010 til lovforslaget (L 23) anførte Forsikring & Pension tilsvarende synspunkt, hvilket blev kommenteret i høringsskemaet til Skatteudvalget således:

»Det er korrekt, at regeringen og Dansk Folkeparti i april 2010 indgik en aftale om
»Grøn Vækst 2.0«, hvori der indgik en nedsættelse af landbrugets jordskatter med
500 mio. kr. Finansieringen sker dels ved øgede afgifter på bekæmpelsesmidler (provenu fra pesticidafgift og grøn kvælstofregulering) og dels ved fremrykning af den
stigning i lønsumsafgiften for finansielle virksomheder, som indgår i Forårspakke
2.0, så den træder i kraft i 2011 i stedet for 2013.
Jordskattelettelserne til landbruget kan ses som en kompensation for de nye grønne
afgifter (ny pesticidafgift samt ny regulering af landbrugets kvælstofudledning) som
blev pålagt landbruget i forbindelse med aftalen om »Grøn Vækst 2.0«.
Fremrykningen af forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle sektor er i overensstemmelse med skattestoppet, da provenuet anvendes indenfor rammerne af Forårspakke 2.0 og af ”Serviceeftersynet af Forårspakke 2.0”.
Fremrykningen af forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen for finansielle virksomheder
fra 2013 til 2011 indgår som et led i finansieringen af aftalen om »Grøn Vækst 2.0«,
der indeholder en række initiativer, der har til formål at forbedre vækstvilkårene og
bidrage til beskæftigelsen i landbruget, i fødevareindustrien og i følgeindustrierne.
Disse initiativer forventes også at have en afsmittende virkning til gavn for F&P’s
medlemmer.«
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