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Afgifter på virksomheder

Let indberetningen af lønsumsafgift  

UDFORDRINGEN
Lønsumsafgif t er en afgif t for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser (eller ydelser pålagt nulmoms). 
Afgif ten tager udgangspunkt i virksomhedens lønninger og/eller virksomhedens skattemæssige overskud.

Der findes i alt fire metoder til at beregne afgif tsgrundlaget. Det er virksomhedens aktivitet og organisati-
onsform, der afgør metodevalget, og dermed hvilket beløb der er virksomhedens afgif tsgrundlag:
• Metode 1: Virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod betaling leverer ydelser, som ikke 

er momspligtige. Det drejer sig blandt andet om organisationer, fonde og foreninger samt lotterier og 
spil om penge. 

• Metode 2: Virksomheder i den finansielle sektor. 
• Metode 3: Virksomheder, som udgiver og importerer aviser.
• Metode 4: Øvrige lønsumsafgif tspligtige virksomheder.
 
For alle virksomheder, der er pålagt lønsumsafgif t, eksisterer en bagatelgrænse, således at der først skal 
betales afgif t for indkomståret, hvis afgif tsgrundlaget overstiger 80.000 kr. I så fald skal virksomheden 
indberette lønsummen hvert kvartal, idet virksomheder inden for den finansielle sektor dog skal afregne 
hver måned. 

Da lønsumssatsen varierer, betyder bagatelgrænsen, at virksomheder i den finansielle sektor som minimum 
vil skulle indbetale 12.240 kr. om året i lønsumsafgif t (2021-regler), mens øvrige virksomheder vil skulle 
betale hhv. 5.384 kr., 2.834 kr. og 3.296 kr. afhængig af om metode 1, 3 eller 4 finder anvendelse. Det 
betyder, at f.eks. små ejerforeninger kan opleve, at deres kassemester kvartalsvist inden for en vis tidsfrist 
skal opgøre og afregne en lønsumsafgif t på under 4.000 kr. årligt. Hvis fristen ikke overholdes, pålægges 
ejerforeningen gebyrer.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør vedtage, at der ved mindre årlige lønsumsafgif tsbetalinger – f.eks. under 6.000 kr. årligt – 
kun skal angives/afregnes én gang årligt. 

Konkret kan forslaget udformes på mindst to måder: Enten kan bagatelgrænsen dif ferentieres ef ter metoden, 
eller bagatelgrænsen kan suppleres med en metodespecifik bagatelgrænse, således at hvis lønsumsafgif ts-
grundlaget er mindre end den afregningsgrænse, der svarer til, at virksomheden netop skal betale 6.000 kr. 
i årlig lønsumsafgif t, skal virksomheden have mulighed for at afregne afgif ten årligt.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Forslaget forventes ikke at give anledning til noget nævneværdigt skatteprovenutab. 

Det bør bemærkes, at DI andetsteds foreslår en afskaffelse af lønsumsafgiften for virksomheder, der udgiver og 
importerer aviser (i sammenhæng med afskaffelsen af nulmomsen på aviser).
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