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Spørgsmål 395

Ministeren bedes vurdere provenutabet ved at genindføre skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger mv. fra og med 2015. Ministeren bedes angive provenutabet i tabelform umiddelbart, efter tilbageløb samt efter tilbageløb og ændret adfærd i mio. 2015-kr. for hvert år i perioden 2015-2020 og varigt.
Svar

Som en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 blev skattefriheden for ikkearbejdsrelaterede arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger mv.
ophævet. Samtidig blev der indført indberetningspligt for arbejdsgiverne af ydede skattepligtige sundhedsforsikringer mv. Ændringerne indgik i lovforslag L 31 (2011-12), der
også udmøntede andre skatteinitiativer i aftalen - bl.a. afskaffelse af multimedieskatten,
afskaffelse af skattebegunstigelsen af visse medarbejderaktieordninger og indførelse af en
supplerende grøn check til personer med lave indkomster.
På baggrund af indberetninger til SKAT om skattepligtige præmiebetalinger for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv. skønnes det, at der for 2013 vil blive indberettet et
samlet skattepligtigt beløb på ca. 540 mio. kr. (2015-niveau) omfattende ca. 440.000 personer.
Med udgangspunkt i at niveauet for beskatningen af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer fremadrettet vil svare til niveauet i 2013, kan det med nogen usikkerhed skønnes, at
en genindførelse af skattefriheden vil medføre et årligt umiddelbart mindreprovenu på ca.
250 mio. kr. og et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 180 mio. kr.
årligt, jf. tabel 1.
Tabel 1. Provenuvirkning ved genindførelse af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv.

Varig
Mio. kr. (2015-niveau)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 virkning

Indberettede skattepligtige forsikringspræmier

540

540

540

540

540

540

540

Umiddelbart mindreprovenu

250

250

250

250

250

250

250

Mindreprovenu efter automatisk tilbageløb

190

190

190

190

190

190

190

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd

180

180

180

180

180

180

180

Kilde: Egne beregninger.

En eventuel genindførelse af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer
mv. vil have karakter af en skatteudgift, som ifølge budgetloven medfører en reduktion af
udgiftslofterne.
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