
Lønsumsafgift Ny Indsigt



Ri informerer om lønsumsafgiften, 
der betales, når fagforeninger, fonde 
og organisationer leverer momsfrie 
ydelser efter momslovens § 13, stk. 
1, nr. 4. 

Lønsumsafgift
Lønsumsafgift  er en afgift, der 
pålægges virksomheder med salg af 
momsfrie varer og ydelser.

Sælger virksomheden momsfrie 
ydelser efter momslovens § 13, skal 
der som udgangspunkt betales løn-
sumsafgift. Undtagelserne følger af 
lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 2 og 3.

Virksomheder med et afgiftsgrund-
lag på maksimalt 80.000 kr. om året 
samt visse andre virksomheder - 
inden for eksempelvis ejendomsud-
lejning, social forsorg, sport m.v. - er 
dog fritaget for at betale lønsumsaf-
gift. 

Beregning af lønsumsafgift
Lønsumsafgiften beregnes ved at 
opgøre afgiftsgrundlaget og gange 
det med afgiftssatsen. Beregningen 
af lønsumsafgift samt hvilken sats, 
der skal anvendes, afhænger både af 
virksomhedens aktiviteter og organi-
sationsform.
 

Hvem er 
omfattet

Afgiftsgrund-
laget

Afgifts-
satsen 
i %

Angiv-
elses-
periode

Organi-
sationer, 
fonde, 
foreninger 
og loger

Lønsummen 6,37 Kvar-
talsvis

Eksempler på virksomheder/aktivite-
ter omfattet af ovenstående 
Organisationer, fonde og foreninger 
herunder fagforeninger, låneforenin-
ger, selvejende institutioner og loger 
mv.

Viceværtsydelser leveret til medlem-
mer af ejerlejligheds- og grundejer-
foreninger samt andelsboligforenin-
ger. 

Hvad indgår i beregningen af af-
giftsgrundlaget (lønsummen)? 
Udgangspunktet er, at løn til ansatte 
indgår i lønsummen. Begrebet ansat 
er ikke defineret i loven eller be-
kendtgørelsen til loven. 

Praksis tillader, at f.eks. bestyrelses-
medlemmer ikke anses for ansat.

Medregnes i lønsummen 
• Ordinær løn, fx. årsløn, må-

nedsløn, 14-dages løn, ugeløn, 
dagløn, timeløn og akkordtjene-
ste

• Tillæg, fx. takstregulering, an-
ciennitetsregulering, skifteholds-

tillæg, overtidsbetaling, søn- og 
helligdagsbetaling, alders- og 
dyrtidstillæg og lignende former 
for tillæg.

• Feriegodtgørelse, feriepenge 
samt ferietillæg.

• Arbejdsgivers løbende betaling 
til pensionsordninger (arbejds-
giver og lønmodtagerandelen), 
f.eks. arbejdsmarkedspensioner, 
kapitalpensioner, pensionsforsik-
ringer og ATP - dog ikke pensi-
onsudbetalinger og -hensættel-
ser til tidligere ansatte.

• Arbejdsgivers løbende betaling 
til kollektiv aftalt eller individuel 
aftalt gruppelivsforsikring eller 
en syge- og ulykkesforsikring, 
der også dækker i fritiden, skal 
indgå i lønsummen. 

• Arbejdsgivers indbetalinger til 
sundhedsforsikringer (sundheds-
ordninger), der dækker andet 
end behandling af misbrug af 
alkohol eller medicin m.v., ryge-
afvænning, og/eller behandling 
og forebyggelse af arbejdsre-
laterede skader og sygdomme, 
er skattepligtige og skal derfor 
indgå i lønsummen. Hvis de på-
gældende sundhedsforsikringer 
er skattefrie, skal indbetalinger-
ne ikke indgå i lønsummen.

• Personalegoder i det omfang de 
er skattepligtige og berettiger til 
feriegodtgørelse efter ferieloven. 

Er der styr på lønsumsafgif-
ten?



• Aflønning i aktier og købe- og 
tegningsretter skal med i løn-
summen, hvis de er skatteplig-
tige for modtageren - uanset 
at disse evt. ikke berettiger til 
feriepenge.

Indgår ikke i lønsummen
• I visse  tilfælde anses bestyrel-

sesformænd, kasserer og ud-
valgsmedlemmer i foreninger 
m.v. ikke for at være ”ansat”. 
Vurderingen er konkret og beror 
på, om de pågældende perso-
ner deltager aktivt i foreningens 
daglige drift og har en fastere 
tilknytning  til organisationen. 
Hvis personerne ikke anses for 
at være ”ansat”, skal deres løn, 
pensioner og personalegoder 
m.v. ikke indgå i lønsummen.

• Fratrædelsesgodtgørelse - hvil-
ket er løn ud over løn i opsigel-
sesperioden. Godtgørelse efter 
regning (udlæg).

• Skattefri rejse- og befordrings-
godtgørelse.

• Virksomhedens udbetaling af 
pension til tidligere ansatte.

Modregnes i lønsummen
• Refusioner i forbindelse med 

ansattes sygdom og barsel.
• Lønrefusion i forbindelse med 

elevers skoleophold samt diverse 

refusioner af orlovsydelser.
• Løntilskud til ansatte i fleksjob. 
• Løntilskud til ansatte førtidspen-

sionister.
• Honorarer, som udbetales til 

organisationen for ansattes be-
styrelsesarbejde i andre virksom-
heder. 

• Andre udbetalinger til medar-
bejdere, hvor virksomheden ikke 
får en konkret arbejdsydelse for 
pengene. Den andel af lønsum-
men, som ikke kan henføres til 
lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, 
f.eks. udførelse af a-kassearbejde 
og momspligtigt arbejde. 

Registreringspligt 
Virksomheder, som både har moms-
pligtig og momsfritaget omsætning, 
skal registreres efter lønsumsafgifts-
loven. 

Det er dog kun den del af aktivite-
ten, som er lønsumsafgiftspligtig, 
der skal beregnes lønsumsafgift  af.

John Linnemann 
partner, skatte- & momschef
Mobil: 3038 2144
E-mail: jl@ri.dk

Vil du vide mere
John er partner i skatte- og moms-
afdelingen i Ri. Vil du vide mere, så 
kontakt gerne John og hør, hvad Ri 
kan gøre for dig.

Virksomheder, som både 
har momspligtig og 
momsfritaget omsætning, 
skal registreres efter 
lønsumsafgiftsloven

Daniel Strandbech 
cand.merc.jur.
Mobil: 3138 2146
E-mail: ds@ri.dk


