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Vedr. høring over udkast til forslag om Lov om arbejdsmarkedsbidrag 
 
Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere og Danske Sceneinstruktører fremkommer 
hermed med følgende kommentarer til det påtænkte lovforslags § 2, stk. 1, nr. 2. 
 
I henhold til lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 2. foreslås en ændring der, såfremt forslaget 
vedtages i den nuværende form, vil have som resultat, at rettighedsbetalinger til kunstnere 
fremover vil blive pålagt arbejdsmarkedsbidragspligt.  
 
Det er ikke rimeligt, at pålægge arbejdsmarkedsbidragspligt på indtægter, der ikke 
stammer fra en arbejdsforpligtelse. Der er netop ikke tale om indtægter, der direkte 
stammer fra en primær arbejdsindsats. Der er derimod tale om betalinger, for udnyttelse af 
immaterielle rettigheder.   
 
Det er tidligere statueret ved en landsskatterets kendelse i maj 1998 (Tfs 1998.559) og 
ved efterfølgende cirkulære er det fastslået, at royalties (såsom betalinger fra CopyDan, 
Koda, Gramex mfl) – det vil sige om vederlag, som udbetales med støtte i ophavsretsloven 
som et ophavsretsligt vederlag, ikke anses som arbejdsmarkedsbidragspligtigt. 
 
Det er således en flerårig praksis man herved vil ændre, og ikke mindst vil denne ekstra 
beskatning ramme en gruppe mennesker, der i forvejen ofte har trange vilkår. Vi skal 
minde om, at der i forvejen er tale om en udsat gruppe, der er stærkt afhængige af at få 
rettighedsbetalinger for at kunne fortsætte det kunstneriske virke, og netop 
rettighedsmidlerne er udtryk for, at der er tale om kunst, der når ud til danskerne til glæde 
og gavn.  
 
Det er stærkt beklageligt, såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, idet danske 
kunstnere vil blive hårdt ramt. Vi håber derfor, at Skatteministeriet vil afstå fra, at 
fremsætte dette forslag.  
 
I øvrigt er det beklageligt, at de danske kunstnerorganisationer ikke er blevet inviteret til 
høring om det fremsatte lovforslag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Danske Filminstruktører 
Danske Dramatikere 
Danske Sceneinstruktører 
 


