
 

 

 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.  

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse  

velfærdssamfundets udfordringer. 

 

Urimelig særskat rammer størstedelen 
af alle kunder i forsikrings- og  
pensionsbranchen   
”salgstekst” overskrift 2 

 Ekstra selskabsskat på 600 mio. kr. årligt rammer 

kunder i pensions- og især skadesforsikringssel-

skaber  

Regeringen foreslår, at pensions- og skadesforsikrings-

selskaber skal være med til at finansiere udspillet om 

tidlig tilbagetrækning.  

Ud af det samlede finansieringsbidrag fra den finan-

sielle sektor på 2.350 mio. kr., der efter tilbageløb og 

adfærdsændringer lander på 1.500 mia. kr., skal forsik-

rings- og pensionsselskaberne bidrage med 600 mio. 

kr. årligt. 

Særskatten på 600 mio. kr. om året fordeler sig med 

150 mio. kr. på pensionsselskaberne og 450 mio. 

kr. på skadesforsikringsselskaberne. Selskaberne 

rammes vidt forskelligt af en ekstra selskabsskat. Det 

skyldes forskelle i organisering, ejerforhold og forret-

ningsmodel. Nogle selskaber går fri, og andre rammes 

hårdt. Det vil føre til ulige konkurrence mellem selska-

berne og dermed i sidste ende ramme forbrugerne. 

Selvom særskatten betales af selskaber, bliver den i 

sidste ende båret af kunder og ansatte. Sådan regner 

Skatteministeriet normalt, når de vurderer effekten af 

øget selskabsskat.  

 

Pensions- og skadesforsikringsselskaber lever op 

til samfundskontrakten og fik ikke hjælpepakker 

under finanskrisen 

Regeringen skriver i Ny ret til tidlig pension – værdig 

tilbagetrækning for alle side 39, at ”et ekstra sam-

fundsbidrag fra den finansielle sektor skal bidrage med 

1½ mia. kr. i finansiering. Det skal ses i lyset af, at den 

finansielle sektor fik store hjælpepakker betalt af de 

danske skatteydere under finanskrisen. Og at bankerne 

i 2019 havde et overskud på 25 mia.kr.” 

På den baggrund undrer det, at pensions- og skadesfor-

sikringsselskaber skal betale ekstra selskabsskat, fordi 

ingen af dem fik hjælpepakker under finanskrisen, og 

branchen gør alt for at leve op til samfundskontrakten. 

Et forhold som erhvervsminister Simon Kollerup pointe-

rede på Forsikring & Pensions årsmøde i 2019. 

EU’s statsstøtteregler forhindrer ikke en ekstra 

selskabsskat, der kun omfatter banker og realkre-

ditinstitutter 

Skatteminister Morten Bødskov har i et interview i     

FinansWatch 20. august 2020, hævdet, at EU’s stats-

støtteregler betyder, at pensions- og skadesforsikrings-

selskaber ikke kan friholdes for den ekstra selskabs-

skat. 

Det er ikke korrekt. Man kan uden statsstøtteretlige 

problemer indføre en ekstra særskat, der kun omfatter 

fx penge- og realkreditinstitutter. Det har flere EU-

medlemsstater gjort i årene efter finanskrisen - herun-

der Frankrig, Tyskland og UK. 

Når regeringen vælger en særskat for hele den finan-

sielle sektor, og ikke kun for banker m.v., er der altså 

tale om et politisk valg, der ikke kan begrundes med 

EU’s statsstøtteregler. 

  

Pensions- og skadesforsikringsselskaber betaler 

allerede tæt på 30 mia. kr. til fælleskassen 

Forsikrings- og pensionsbranchens årlige bidrag til 

statskassen løber op imod 30 mia. kr. årligt. De for-

deler sig således: 

- 20 mia. kr. i skat af pensionsafkast (PAL-skat) 

- 1,5-2 mia. kr. i selskabsskat 

- 1,5-2 mia. kr. i lønsumsafgift (gennemsnit over 

de seneste 5 til 10 år) 

- 4-4,5 mia. kr. i indkomstskat fra ansatte i branchen 

 

Derfor er de samlede betalinger fra sektoren og dens 

ansatte til fælleskassen tættere på 30 end 25 mia. kr. i 

et gennemsnitligt år. I 2019, som var et år med ekstra-

ordinært store finansielle afkast og skattebetalinger, 

betalte forsikrings- og pensionsbranchen klart over 30 

mia. kr. 

Kontakt i Forsikring & Pension 

Maria Hjort Jakobsen, chefkonsulent  
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maj@forsikringogpension.dk 


