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FMF til Folkemøde på Bornholm
FMF’s bestyrelsesformand og
direktør samt teamet fra Nentor
Communication deltog på Folkemødet i Allinge i år.
”Og det tegner til at blive en fast tradition”, fortæller Flemming Kosakewitsch.
FMF-indsatsen var velforberedt, og der
var fine arbejdsforhold og arbejdsomme
dage på øen.
FMF lånte en veteranbil til brug for transporten, når politikere og andet godtfolk
skulle til arrangementer uden for Allinge,
og FMF’s bestyrelsesmedlem, Michael Olsson, havde stillet sin ferielejlighed med
udsigt over Allinge Havn til rådighed.
På den måde var FMF tættere på begivenhedernes centrum end de fleste, og med
det brede kontaktnet til politikerne, som
FMF har opbygget de seneste år, nyder
foreningen stor velvilje og lydhørhed for
mæglernes synspunkter.

Ford A Tudor fra 1930 med glade passagerer foran Stammershalle mellem Allinge og Gudhjem.
Den gamle dame udgjorde standsmæssig ekvipage, når politikere skulle rundt på øen for at høre om mæglernes forhold.

Spørgsmål til Skatteministeren i
lønsumssagen
Det er et paradoks, at konkurrencerådet ser forsikringsmæglerne
som en af vejene til forbedring af
konkurrencen på det private forsikringsmarked - samtidig med, at
mæglerne bliver hårdt ramt af den
stigning i lønsumsafgiften, som
folketinget har gennemført bl.a.
fordi et politisk flertal har ønsket
at tvinge den finansielle sektor til
at tage et større samfundsansvar
oven på den finansielle krise.
Det er vanskeligt at være forbrugernes
vagthund, hvis forsikringsmæglerne bliver
behandlet på samme måde, som de, der
har medvirket til lemfældige udlån.

Forsikringsmæglerne har som bekendt
ikke udlånt penge eller på anden vis
medvirket til opbygning af en økonomisk
bobbel. FMF’s bestyrelsesformand, Søren
Lindbo, har tidligere betegnet denne
situation som road kills, og indtil nu er
det ikke lykkedes at finde medlemmer af
Folketingets Skatteudvalg, som specifikt
mener, at erhvervsvirksomheder generelt
skal have lettelser i selskabsbeskatningen,
og at forsikringsmæglerne skal deltage
i finansieringen heraf med stigninger i
lønsumsafgiften.
FMF kan konstatere, at regeringen ønsker
at bank- og oliefolk skal betale mere,
men hvorfor det skal ramme forsikrings-

mæglerne, står ikke klart.
Derfor var de ændrede regler for lønsumsafgift og den satsforhøjelse, der er
besluttet for at neutralisere nedsættelsen
af selskabsskatten selvfølgelig også et
hovedtema i samtalerne med forskellige
politikere på Bornholm. De tilkendegav
alle stor forståelse for FMF’s argumenter
og for ønsket om, at forsikringsmæglerne
burde flyttes til en anden – og billigere –
gruppe i loven om lønsumsafgift.
Flere politikere har engageret sig i FMFsagen, herunder bl.a. med spørgsmål til
ministeren om, hvad statens provenutab
ville være, hvis man overflyttede forsikFortsættes på næste side
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Fortsat fra forsiden

ringsmæglerne til en anden beregningsmetode.
Desværre var ministerens svar ikke særlig
imødekommende, idet han bl.a. skrev, at
skatteministeriet ”har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at give et retvisende skøn”.
FMF har imidlertid fået Deloitte til at se
på økonomien i lønsumssagen.
Den finansielle sektor betaler i omegnen
af 4 mia. kr. årligt i lønsumsafgift.
Dette stiger fra 5,5 til 6 mia. kr. som en
del af vækstplanen. Af denne branchebetaling er forsikringsmæglernes andel
forsvindende lille og vil medføre, at kun
0,27 % skal refinansieres, hvis forsikringsmæglerne overføres til en anden beregningsmetode (lovens metode 4).
Men selv om forsikringsmæglernes andel

af forhøjelsen synes beskeden, er det alligevel et stort beløb for en lille branche,
der i relation til offentlige udbud er udsat
for betydelig konkurrence fra udenlandske forsikringsmæglere, som ikke betaler
lønsumsafgift – en konkurrenceforvridning, som regeringen netop ville undgå
med vedtagelsen af vækstpakken.
Ministeren blev desuden spurgt, om det
var rimeligt, at forsikringsmæglerbranchen – som sikrer gennemsigtighed og
konkurrence – skal belastes med yderligere lønsumsafgift på mindst 30-40 %
plus forhøjelse for nedsat selskabsskat,
når regeringens provenumål var 5 %.
Ministeren svarede ikke konkret herpå
men fremførte nogle konkurrencemæssige betragtninger af mere hypotetisk art.

lerne anses som en del af den finansielle
sektor og derfor skal betale lønsumsafgift
efter metode 2”.
I svaret tog ministeren beklageligvis ikke
hensyn til, at Lov om finansielle virksomheder højt og tydeligt i § 5, stk. 1, definerer denne gruppe. Og her er forsikringsmæglerne ikke med.
FMF fortsætter kampen for at undgå
denne og fremtidige stigninger i lønsummen til skade for tranparens og konkurrenceevne.
Læs alle spørgsmål og svar (nr. 9 til 14) på
dette link:
http://www.ft.dk/samling/20121/
lovforslag/L218/spm.htm#dok

Ministeren oplyste desuden, at han ikke
ville ændre loven, fordi ”forsikringsmæg-

FMF-direktøren på medlemsbesøg
Årets traditionsrige medlemstur er
ved at blive fastlagt.

FMF’s direktør med chauffør planlægger årets rute.

Det har stor værdi for den daglige ledelse
af sektariatet at komme rundt og møde
medlemmerne på hjemmebane.

Der arbejdes konstant på at sikre, at fagligheden er i top, og branchen er kommet
flot igennem de barske år siden 2008.

”Vi får drøftet branchens vilkår, og dialogen har flere steder omfattet samtlige
medarbejdere.
Det er dejligt at opleve bredden og det
kommercielle engagement, som driver et
landsdækkende net af virksomheder med
et meget forskelligt kundefokus - men altid samlet om at udfylde rollen som kundens mand.

Vi glæder os til at komme ud og møde
medlemmerne igen i år.
Vi kan selvfølgelig ikke nå alle, men vi vil
lægge lidt ekstra tid ind i år, sådan at vi
kan nå et par genbesøg for at se udviklingen fra sidst og flere medlemmer, som vi
ikke har besøgt endnu”, siger Flemming
Kosakewitsch.

Forsikringsmæglerforeningen ønsker alle
en rigtig god sommer
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