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Formanden for Erhvervsudvalget
mødte FMF’s ledelse
Forsikringsmæglerforeningen
besøgte den 20. marts formanden
for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Karin Gaardsted (S) på
Christiansborg, og det udviklede
sig til en engageret dialog om fri
konkurrence og gennemsigtighed
på forsikringsmarkedet.
Karin Gaardsted er uddannet folkeskolelærer og kommer fra Viborg, hvor hun har
været viceborgmester. Som formand for
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er
Karin levende engageret i erhvervslivets
vækst og udvikling, som er afgørende for
at sikre fremtidens velfærd.
På mødet præsenterede FMF’s direktør
Flemming Kosakewitsch, Kent Risvad
og Lone Hertz fra FMF’s bestyrelse samt
Dorthe Absalon og Lars Poulsen fra Waterfront Communications forsikringsmæglererhvervet.
Karin Gaardsted fik bl.a. præsenteret
lovgrundlaget og princippet om, at kunderne skal vide, hvad de får for pengene,
og at vi skal sikre, at der ikke betales for
den samme ydelse to gange hos mæglerbetjente kunder.
”Jeg er overbevist om, at forsikringsmæglerne er med til at sikre åbenhed og
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gennemsigtighed på et forsikringsmarked, som kan være vanskeligt tilgængeligt for mange”, sagde Karin Gaardsted.
”Åbenhed sikrer altid produktudvikling
og skarpe priser til gavn for et konkurrencedygtigt marked. Sådan er det på
ethvert marked. Og forsikringsmæglerne
er et godt eksempel på, hvordan de
forskellige tilbud kan sammenlignes og
vurderes på trods af de mange tekniske
forskelle på produkterne”, fortsatte Karin.
”Jeg er også glad for at høre, at mæglernes arbejde er med til at skabe nye
forsikringsprodukter. Jeg kunne godt
tænke mig, at forsikringsmæglerne kom
til at arbejde mere på det private marked,
for her er kundernes mangel på viden
endnu mere udtalt sammenlignet med

det professionelle marked.
Jeg kan ærligt sige, at før jeg mødte FMF,
kendte jeg ikke meget til jeres arbejde,
men jeg er meget interesseret i at få mere
indsigt i, hvordan mæglerne kan være
med til at sikre både det offentlige, samt
erhvervs- og privatmarkedet bedre og
billigere produkter ved at skabe mere
transparens”, sluttede Karin Gaardsted.
Mæglerne kunne fortælle, at langtfra alle
offentlige institutioner er selvforsikrende,
idet mere end halvdelen af landets kommuner er mæglerbetjente i dag.
FMF delegationen takkede til sidst for
den åbenhjertige og ærlige dialog, som
nu er indledt med formanden for udvalget, og der var enighed om at holde
kontakten fremover.

Fælles konferencer med F&P planlægges
Forsikring & Pension og FMF er blevet enige om i fællesskab at etablere to konferencer, hvor der fokuseres på branchens
fremtid. Den første konference fokuserer på skat og særligt overvejelserne om at fjerne skattebegunstigelsen ved pensionsindbetalinger mod at lade udbetalingerne være skattefri. Forslaget, som er gennemført i al stilhed på Færøerne, bliver båret
frem af Liberal Alliance, og det vil kunne bringe betydelige midler til beskatning om året (provenu anslået op til 70 mia. kr.)
og dermed bidrage til at nedbringe statens underskud på ca. 100 mia. kr.
Forsikring & Pension udtaler: “En sådan straksbeskatning af pensionsopsparernes indbetalinger giver hverken varige indtægter eller understøtter en sund offentlig økonomi. Man flytter bare penge fra en konto til en anden. Og samfundet bliver
ikke én krone rigere af, at man indfører straksbeskatningen og brænder indtægten af som skattelettelser. Det løser ingenting, men lader vores børn og børnebørn brutalt i stikken.”
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Medlemsmøde og generalforsamling på Sydfyn
Den 26. april slår FMF dørene
op til årets medlemsmøde på
Hotel Svendborg. Deltagerne
er traditionen tro opdelt i to
parallelle forløb på henholdsvis
skades- og pensionsområdet.

FMF’s hjemmeside (www.fmf.dk) har fået
et nyt og mere friskt grafisk design.
Siden indeholder desuden flere informationer og er mere overskuelig og brugervenlig. Der er nu også mulighed for
at hente og tilmelde sig nyhedsbrevene
elektronisk.
På den nye side findes et link til FMF på
Facebook.

På skadesområdet vil der blive
Atriumgården på Hotel Svendborg
fokuseret på ansvar - både
mæglerrådgivningen i forbindelse med afdækning af bestyrelsesansvar, professionsansvar og produktansvar - men samtidig også på mæglernes eget rådgiveransvar. Endvidere vil
der på mødet være et indlæg om Entrepriseret. På pensionsområdet vil fokus
være på omkostningsstruktur, investering og forventninger til fremtiden.
Den 27. april er der FMF-generalforsamling på Hotel Svendborg.

Lovudkast om indførelse af arbejdsskadeafgift på 13 procent
Regeringen ønsker at nedbringe antallet
af arbejdsskader bl.a. gennem en forbedring af arbejdsmiljøet, og Skatteministeriet har i den forbindelse udarbejdet et
lovudkast om indførelse af en arbejdsska-

deafgift på 13%.
Afgiften beregnes på baggrund af
Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og pålægges forsikringsselskaber, som udbyder
arbejdsskadeforsikringer.

Herefter pålægges afgiften direkte de
forsikrede arbejdsgivere i form af en
præmieforhøjelse. Lovudkastet forventes
fremsat i løbet af foråret med virkning fra
den 1. september 2012.

Nyt om behandlingsforsikringer fra SKAT
SKAT har netop offentliggjort et dokument om de skattemæssige konsekvenser af, at behandlingsforsikringer pr. 1.
januar 2012 er blevet skattepligtige.
Det er et såkaldt ”Styresignal”, der betyder, at dette dokument har retsvirkning,
men ikke er en lov.
Dokumentet beskriver overordnet, at
behandlingsforsikringer – som de ser ud
i dag med dækning af både fritidsrelaterede og arbejdsrelaterede skader – er
skattepligtige, undtagen den del af præmien, der relaterer sig til misbrugsafvæn-

ning – denne vil stadig være skattefri.
I dokumentet står der tillige ordret:
”En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattefri for modtageren efter
statsskattelovens mangeårige praksis,
hvis den udelukkende indeholder ydelser
til forebyggelse eller behandling af
arbejdsrelaterede skader”, og derfor går
alle leverandører med overvejelser om
at opdele behandlingsforsikringen i en
arbejdsrelateret del og en fritidsrelateret
del.
En enkelt leverandør har allerede fore-

lagt opdeling af produktet til SKAT, men
det er vigtigt at pointere, at produktet
endnu ikke er godkendt af SKAT.
Sidst, men ikke mindst, er det ikke
behandlet i SKAT, hvem der har bevisbyrden i forhold til, om skaden er
arbejdsrelateret eller ej, og hvor meget
dokumentation, der skal foreligge vedr.
en arbejdsrelateret skade.
FMF følger udviklingen og SKAT´s
behandling af sagen.
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