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Resumé 

af 
Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag 

 
Lovforslaget går ud på at erstatte den eksisterende og meget komplicerede 
lov om arbejdsmarkedsbidrag med en ny og enklere lov. Forslaget er en 
del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) 
og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0. Forslaget er samtidig en op-
følgning på aftalen fra efteråret 2007 om lavere skat på arbejde.  

Ved gennemførelsen af lavere skat på arbejde i 2007 blev arbejdsmar-
kedsbidraget ændret, således at bidraget nu blev en almindelig indkomst-
skat. Før var arbejdsmarkedsbidraget øremærket til finansiering af beskæf-
tigelsesformål og var hermed et socialt bidrag, som efter EU-reglerne kun 
kunne opkræves af personer, der er undergivet dansk social sikringslov-
givning. Denne øremærkning blev fjernet, og arbejdsmarkedsbidraget blev 
en almindelig skat. 

Partierne bag Forårspakke 2.0 ønsker at forenkle arbejdsmarkedsbidraget 
og integrere det bedre i det almindelige personbeskatningssystem. Den ek-
sisterende lov foreslås afskaffet og erstattet med en ny, der kun indeholder 
bestemmelser om grundlaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Reg-
lerne om indeholdelse og opkrævning m.v. foreslås indsat i kildeskattelo-
ven og opkrævningsloven på samme måde som for de ørige skatter. 

Med den nye lov bliver der større overensstemmelse mellem betaling af 
arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst 
og indkomst ved selvstændig virksomhed. Det sker ved at afskaffe for-
skellige fritagelser, som kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget 
var et socialt bidrag, dengang loven blev indført, men som det er vanskeli-
gere at begrunde nu, hvor arbejdsmarkedsbidraget er en skat. 

Det drejer sig om fritagelse for personer, som efter EU-reglerne er socialt 
sikret i udlandet, eller som efter sociale overenskomster er omfattet af 
udenlandsk lovgivning på en række specifikke områder. Det drejer sig vi-
dere om indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dob-
beltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte. 
Yderligere drejer det sig om indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, 
indkomst fra faste driftssteder i udlandet og indkomst af fast ejendom i ud-
landet. Endelig drejer det sig om honorarindkomster m.v., som hverken 
kan henføres til personligt arbejde eller selvstændig virksomhed. 

Den nye lov skal have virkning fra 2011. Det skønnes, at lovændringen vil 
indbringe et merprovenu på ca. 15 mio. kr. årligt. 
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