
Sidste sommer stillede tidligere 
økonomi- og erhvervsminister 
og nuværende medlem af Eu-
ropa-Parlamentet Bendt Bendt-
sen forskellige spørgsmål til 
EU-Kommissionen om den løn-
sumsafgift, der er pålagt danske 
forsikringsmæglere.

EU-lovgivningen indeholder som bekendt 
ikke generel samordning af de nationale 
systemer for direkte beskatning. 

Spørgsmålene var derfor koncentreret om 
muligheden for at sikre danske mæglere 
adgang til at konkurrere frit og på lige kon-
kurrencevilkår i EU. 

Hertil svarede Kommissionen blot, at med-
lemsstaterne har frihed til selv at indrette 
deres systemer for direkte beskatning, så 
længe reglerne er i overensstemmelse med 
EU-traktaterne.

Kun to lande i verden pålægger den moms-
frie rådgivning af forsikringskunder lønsum-
safgift. Og forsikringsmæglerne bliver oven 
i købet lønsumsberegnet på linje med de 
forsikringsselskaber, som de skal holde øje 
med på kundernes vegne. Konsekvensen 
er, at mæglerne nu får øget deres lønsums-
omkostninger i takt med, at afgiften stiger 
hvert år frem mod år 2020. 

Det betyder, at danske forsikringsmæglere 
står stadigt dårligere i konkurrencen med 
mæglere i andre EU-lande. 
Det kan bedre betale sig for en kunde som 
fx. Femern Bælt at lægge forsikringsmæg-
leropgaven i Tyskland frem for i Danmark 

– også selv om opgaven nøjagtig lige så 
godt kunne varetages af en dansk mæg-
ler. Bendt Bendtsen er enig med FMF i, at 
beregningsgrundlaget er forkert, og derfor 
har han nu stillet følgende supplerende 
spørgsmål til kommissionen:

Som opfølgning på spørgsmål E-005818/ 
2014 vedrørende den danske lønsumsaf-
gift og konkurrencevilkår i forsikringsmæg-
lerbranchen i Danmark bemærkes det, at 
den danske lønsumsafgift som udgangs-
punkt finder anvendelse på virksomheder 
med momsfri aktiviteter.

I 2015 udgør den generelle lønsumsafgift 
4,12% af lønsummen fratrukket/tillagt 
skattemæssigt overskud eller underskud 
uden finansielle poster (med visse regule-
ringer). For virksomheder med finansielle 

hovedaktiviteter udgør lønsumsafgiften 
12,2% af lønsummen. Den danske forsik-
ringsmæglerbranche betragtes i den for-
bindelse som et erhverv med finansielle 
hovedaktiviteter.

Er Kommissionen enig i, at forsikrings-
mæglerbranchen udgør en branche med 
finansielle hovedaktiviteter?

Er Kommissionen enig i, at en differentieret 
afgiftsordning - såsom den danske lønsum-
safgiftsordning - kan have konkurrencefor-
vridende virkninger på EU’s indre marked i 
udbuddet af forsikringsmæglerydelser?

Vi håber, at det lykkes Bendt Bendtsen at 
få EU-Kommissionen til at gribe ind, fordi 
lønsumsafgiften skævvrider konkurrencen 
på det indre marked. 
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Bendt Bendtsen: ”Lønsumsafgiften betyder, at vi taber arbejdspladser og skader danske interesser”.

Nye spørgsmål til EU-
Kommissionen om lønsum
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FMF deltager igen i år på Folkemødet
Den 11. - 14. juni er beslutningstagere, me-
dier og helt almindelige borgere for femte 
gang samlet i Allinge på Bornholm for at 
deltage i Folkemødet. 
Folkemødet kan ikke undgå at få en central 
position i forhold til det kommende valg, 
som efter de seneste meningsmålinger til-
med ser ud til at blive et tæt opløb, hvilket 
jo kun vil øge den almene interesse og me-
diernes bevågenhed.  
Skade og pension er et af de mest politisk 
regulerede områder, så derfor glæder FMF 
sig til igen at komme tæt på beslutningsta-
gerne uden for de sædvanlige rammer på 
Christiansborg.

Aon Private Consulting hængt ud på 
forkert grundlag
Gennem de seneste fire år har Aon Pri-
vate Consulting (APC) deltaget i to semi-
narer i udlandet. 
Arrangøren af seminarerne var AP Pen-
sion. Efterfølgende skrev Økonomisk 
Ugebrev flere kritiske artikler om APC ’s 
rolle i sagen – bl.a. insinuerede de, at AP 
Pension havde forsøgt at købe sig til en 
begunstiget position gennem uetisk ad-
færd. Artiklerne blev skrevet på trods af, 
at Økonomisk Ugebrev vidste, at sagen 

er blevet undersøgt af FMF, som udtalte, 
at alt var gået efter ”bogen” – bl.a. fordi 
APC havde betalt for den del af omkost-
ningerne, der ikke vedrørte den faglige 
del af seminarerne. Derudover vurdere-
des det faglige program til at ligge på et 
meget højt niveau.  

De kritiske artikler i Økonomisk Ugebrev 
fik også Finanstilsynet til at stille spørgs-
mål om sagen, og efter en udtømmende 

redegørelse fra APC, meddelte Finanstil-
synet, at der ikke var sket overtrædelse 
af forsikringsformidlingsloven, og at den 
konkrete sag kunne anses for afsluttet.
 
I forlængelse heraf bragte Økonomisk 
Ugebrev den 12. april en ny artikel under 
overskriften: Finanstilsynet frikender 
AON Private Consulting,  

Den 16. og 17. april samles forsikringsmæglerne til en faglig dag efterfulgt af 
generalforsamling på Hotel Svendborg. ”Jeg ser frem til to engagerede dage 
med et højt, fagligt niveau,” siger FMF’s bestyrelsesformand Kent Risvad.

Medlemsmøde og general-
forsamling i Svendborg


