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Offentligt

L 161 Forslag til lov om ændring af
selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven,
skattekontrolloven og ligningsloven
Introduktion af en særskat for danske forsikringstagere og pensionsopsparere
forsikringsselskaber og pensionsselskaber
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Skat på danskernes
tryghed
Hvad er konsekvenser ved L 161 der
introducerer en ny skat for en branche som
leverer tryghedsprodukter til danskerne?
Præsentation ved selskaberne:

Tryg og Topdanmark
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❑ Fra Mejeriernes Ulykkesforsikring (MLU) og Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring (AU) i 1898 til Danmarks næststørste
skadeforsikringsselskab i 2022.
❑ Hjælper årligt +600.000 privatkunder og +110.000
landbrug og små- og mellemstore virksomheder i
Danmark
❑ Topdanmark er den 18. største selskabsskattebetaler i
Danmark og betalte i 2020 371 mio. kroner i
selskabsskat (+ lønsumsafgift) samt 713 mio. kroner i
PAL-skat.

Vi er her for at hjælpe.

❑ Fra Kjøbenhavns Brandforsikring i 1731 til Scandinavians
største skadeforsikringsselskab i 2022 med 1,8 mio.
kunder i NO, SE og DK
❑ Skaber tryghed for +730.000 privatkunder og +83.000
erhvervs- og industrikunder i Danmark

❑ En del af Tryg-familien: Tryg, TryghedsGruppen og
TrygFonden (600-700 mio. kroner årligt til
tryghedsskabende initiativer)
❑ Tryg-koncernen er den 11. største
selskabsskattebetaler i Danmark og betalte i 2020 579
mio. kroner i selskabsskat (+ lønsumsafgift)

”I en verden, der forandrer sig,
gør vi det enklere at være tryg”

Dobbelt skævhed
– én specifik
branche rammes og
få selskaber betaler
regningen

Tryg og
Topdanmark
betaler 53% af
den samlede
regning for
forsikring- og
pensionsbranchen
med 2020-tal og
70% med 2019-tal

Konkurrencen
skævvrides
markant på et
allerede kompetitivt
marked

Særskat på
tryghed for helt
almindelige
danskere og
virksomheder, der
er ansvarlige nok til
at forsikre sig mod
tilværelsens ulykker
og forudsigelser

Hvorfor er det ”fair”, at 1,5 mio. forsikringskunder skal betale?

Kampen mod moms- og
afgiftssvindel kan finansiere Arnepension
”Hvis en særskat ikke kan begrundes i tilstedeværelsen af markedsfejl knyttet til den pågældende sektor eller en særbehandling af
sektoren i andre dele af skattesystemet, vil den medføre forvridninger, der svækker den samlede produktivitet”,

De økonomiske vismænd, april 2022

Løsning:
• Sæt opkrævningen som følge af L 161 i bero i perioden 2024-2027.

Finansieres af PAL-skat provenu fra branchen i 2021. Her var provenuet 20 mia. kr. højere end budgetteret.
• I den politiske aftale fremgår det, at fra 2027 skal provenu fra bekæmpelse af moms- og afgiftsnyd via digitale kasseapparater
bruges som finansieringsgrundlag. Nogle erfaringer fra Sverige viser, at digitale kasseapparater kan have en effekt i
sammenhæng med skattevæsenets kontrol.
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