Lønsumsafgift for finansielle virksomheder
Reglerne for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder med både
lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter er ændret med virkning fra den 1. marts
2013.
Finansielle virksomheder
Finansielle virksomheder skal betale en særlig høj lønsumsafgift på 10,90 % (2013) af
lønsumsafgiftsgrundlaget (lønsummen).
Ved finansielle virksomheder forstås virksomheder, der har aktiviteter vedrørende forsikring,
ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.
Hvis en virksomhed har både lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter, skal
virksomheden dog kun betale lønsumsafgift med den særligt høje afgift på 10,90 % af
lønsummen for finansielle virksomheder, såfremt mere end 50 % af virksomhedens
omsætning stammer fra de momsfritagne finansielle transaktioner. Hvis mindre end 50 % af
virksomhedens omsætning stammer fra momsfritagne finansielle transaktioner, betragtes
virksomheden ikke som en finansiel virksomhed i lønsumsafgiftsmæssig forstand.
Lønsumsafgiftsgrundlaget
Finansielle virksomheder skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget som den del virksomhedens
lønsum, der kan henføres til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.
Løn til ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med lønsumsafgiftsfrie aktiviteter, dvs.
enten momspligtige aktiviteter eller lønsumsafgiftsfrie aktiviteter som eksempelvis udlejning
af fast ejendom mv., skal ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Løn til ansatte, der
udelukkende beskæftiger sig med lønsumsafgiftspligtige aktiviteter skal medregnes fuldt ud
ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget.
Løn til de resterende ansatte som er beskæftiget med både lønsumsafgiftspligtige og
lønsumsafgiftsfrie aktiviteter, skal som hovedregel fortsat fordeles på de
lønsumsafgiftspligtige henholdsvis lønsumsafgiftsfrie aktiviteter ud fra det faktisk anvendte
tidsforbrug.
Hvis det ikke er muligt at foretage en fordeling ud fra det faktisk anvendte tidsforbrug,
eksempelvis fordi virksomheden ikke har et egnet tidsregistreringssystem, eller hvis
virksomheden ikke ønsker at fordele lønsummen ud fra det faktisk anvendte tidsforbrug, skal
virksomheden i stedet anse 60 % af de ansattes samlede lønsum for at være anvendt til fuldt
ud lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Denne andel af lønnen indgår derfor fuldt ud i
lønsumsafgiftsgrundlaget.
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De resterende 40 % af lønsummen skal anses for at være anvendt til både
lønsumsafgiftspligtig og lønsumsafgiftsfrie aktiviteter. Denne lønsum skal medregnes til
lønsumsafgiftsgrundlaget efter at være blevet reduceret med virksomhedens delvise
momsfradragsprocent.
Afsluttende bemærkninger
Med indførelsen af de nye regler for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle
virksomheder med både lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter, kan det være
særdeles vigtigt, at virksomhederne opgør lønsumsafgiftsgrundlaget på baggrund af
medarbejdernes faktisk anvendte tidsforbrug i stedet for at anvende ovenstående
fordelingsmetode.
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