
Hvis en virksomhed vil hjælpe en 
medarbejder ud af et alkoholmis-
brug eller støtte en medarbejder 
i et rygestop, så er omkostnin-
gerne fradragsberettigede for 
virksomheden, og medarbejde-
ren bliver ikke bagefter beskat-
tet af behandlingens værdi.
 
Hvis det er en medarbejder med 
stress, som virksomheden vil hjælpe, 
så er det også fradragsberettiget for 
virksomheden, men i dette tilfælde 
bliver medarbejderen beskattet af den 
nyttemæssige værdi, som hjælpen har. 
Der kan altså blive tale om en ekstra 
skatteregning for medarbejderen.

FMFs bestyrelsesformand Kent Risvad 
ser alvorlig ud; Er vi ikke kommet læn-
gere? Lidt for meget alkohol er tit op-
bygget hjemme i sofaen, mens stress 
ofte er opstået som følge af arbejds-
situationen, så det giver ikke rigtig 
mening med denne skattemæssige 
sondring. 

De fleste danskere er enige om, at fysi-
ske og psykiske skader bør behandles 
skattemæssigt ens, så der er langt fra 
teori til praksis i forbindelse med be-

handling af stress.

Herudover er der en voldsom stigning 
i antallet af danskere, der rammes af 
stress. For 15 år siden så vi kun sjæl-

dent anmeldelser af stress. I dag er det 
en lidelse, der fylder meget, forklarer 
Kent Risvad. 

Ca. 25% af alle skader, der anmeldes til 
arbejdsskadestyrelsen i dag er stress-
relaterede, og på trods af at anerken-
delsesprocenten har været for nedad-
gående, er der tale om betragtelige 
udbetalingsbeløb.

PFA er det danske selskab, som tidli-
gere har etableret solgt flest sundheds-
forsikringer. I 2014 blev der anmeldt 
1.800 stressskader. I 2017 var tallet ste-
get til 2.500. Det svarer til en stigning 
på 43% på 3 år, og alle analyser tyder 
på en fortsat vækst i stressskader.

Kent Risvad er optimist i troen på, at 
påvirkningen af politikerne kan omsæt-
tes til gode løsninger.

Vi har opnået politiske støttetilkende-
givelser fra ministre og fra ordførere på 
sundheds-, social- og skatteområdet.
Nu skal vi ”bare” have SKAT til at lave 
et nyt styresignal om, at medarbejdere 
ikke beskattes, hvis de får hjælp til et 
stressrelateret problem, siger Kent Ris-
vad. Jeg tror på, at det lykkes.

Stress skal tages alvorligt
FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN                             

 
FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN     EHLERSVEJ 11    2900 HELLERUP    TEL. + 45 33 14 39 29    WWW.FMF.DK

      


