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Remissyttrande över Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) 

 
Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM vill härmed avge remissyttrande på rubricerat betän-
kande. Föreningens yttrande koncentrerar sig främst på utredningens förslag som berör försäkringsför-
medlarnas verksamhet. 
 
SFM vill inledningsvis avstyrka betänkandets förslag att införa en så kallad finansskatt på försäkrings- och 
förmedlingsföretag.  
 
ALLMÄNT 
SFM är medlemsorganisation för försäkringsförmedlare inom såväl sak-som livförsäkring. Vi har 1766  
fysiska medlemmar och 251 juridiska medlemmar. 
 
Våra medlemmar har tillstånd av Finansinspektionen för sin verksamhet, med registrering av tillståndet 
hos Bolagsverket. De äger testade kunskaper inom de områden de verkar i. Försäkringsförmedlare kan 
uppträda i varierande kapaciteter, vilka föranleder skilda förpliktelser mot uppdragsgivare, som kan vara 
såväl försäkringsgivare som försäkringstagare. Försäkringsförmedlarens uppgift är också att finna de för-
säkringslösningar som bäst fyller de behov som kunden har. Kunden kan vara både juridisk person eller 
privat person. 
 
Försäkringsförmedlarnas verksamhet regleras i huvudsak genom Lag (2005:405) om försäkrings-
fömedling samt Finansinspektionens föreskrifter. Därutöver omfattas ca 90 % av livförmedlarna av civil-
rättslig reglering genom ett avtal med InsureSec, ett institut för självreglering som grundats av SFM och 
en majoritet av livförsäkringsbolagen. 
 
Utgångspunkter 
Utredarens motiv för skatten är mycket tveksamma. Försäkringsförmedlarna varken orsakade eller var 
en del av finanskrisen. Det finns därför inga skäl till att införa en skatt på försäkringsförmedling för att 
täcka sådana kostnader.  
 
Det officiellt angivna skälet till att införa en skatt innebär inte automatiskt att försäkringsförmedlare ska 
omfattas av skatten. Undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster innebär inte att försäk-
ringsförmedlare åtnjuter en skattefördel. Denna fördel tillkommer istället slutkonsumenten genom ett 
lägre pris på produkten. 
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I det avseendet bör framhållas försäkringens roll i samhället och det sociala skydd som försäkring  
erbjuder. Det ligger till grund för varför försäkrings-tjänster inte är belagda med mervärdesskatt. Privat 
försäkring är ett, i många fall nödvändigt, komplement till samhällets skydd. Dessa skäl är alltjämt  
gällande. Försäkringsförmedlarna ska därför inte påföras en extra skatt som utgör ett substitut för en 
mervärdesbeskattning som i slutänden drabbar de försäkrade.  
En skatt på finansiella tjänster som leder till höjda priser på försäkring riskerar att leda till att personer 
med sämre ekonomi väljer bort försäkring, samtidigt som det är de med små marginaler som har störst 
behov av ett ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser.  
 
Finansskatten kommer att leda till lägre pensioner. I ett läge då behovet av ett kompletterande  
sparande inom pensionssystemet för många är väsentligt framstår det inte som ansvarstagande att höja 
skatten på tjänstepensioner.  
  
Skatten riskerar också att leda till minskad sysselsättning. Det gäller inte minst utanför storstadsregion-
erna. Digitaliseringen möjliggör automatisering och utlokalisering av jobb till länder utanför Sverige på 
ett helt annat sätt än tidigare. Det gäller inte minst för finansiella tjänster.  
 
Skatten leder till konkurrenssnedvridning såväl nationellt som internationellt. Vissa försäkringsför-
medlare har inte möjlighet att flytta verksamhet utomlands till följd av sin storlek, ägarstruktur eller  
affärsidé. Det gör att de riskerar att slås ut med lägre konkurrens som följd.  
 
Skatten leder till att neutraliteten mellan olika tryggandeformer för tjänstepension snedvrids. Detta 
trots att lagstiftarens avsikt är att skattereglerna inte ska ha en styrande effekt och på så sätt gynna  
någon enskild tryggandeform.   
 
Skatten är inte proportionell på samma sätt som mervärdesskatten. Det innebär att skatten ökar för 
varje led, kumulativa effekter byggs in i systemet, och försäkringsavgifterna för de försäkrade ökar ytter-
ligare.  
 
Utredningens beräkning av skattebortfallets storlek är inte korrekt. Den vilar på felaktiga antaganden 
om hur tjänstepensioner betraktas ur ett konsumtionsperspektiv.  
 
Även den legala utformningen av skatten är högst oklar. Det gäller t.ex. vem som är skattskyldig och  
vilket underlag som ska beskattas.   
Förslagets förenlighet med EU:s statsstödsregler och unionsrätten i övrigt kan ifrågasättas. Det innebär 
att förslaget måste anmälas till EU-kommissionen för prövning innan det kan träda i kraft.  
 
Skatten kan dessutom betraktas som en nationell mervärdesskatt på finansiella tjänster vilket enligt  
unionsrätten inte är tillåtet.  
 
Försäkringens roll i samhället  
Den konsekvensanalys som görs i betänkandet har mycket stora brister. Utredaren missar helt det fak-
tum att försäkringstjänster utgör ett komplement till samhällets skydd. Därutöver dras felaktiga slutsat-
ser baserat på en okunskap om försäkring. Försäkring kan inte överkonsumeras som andra varor och 
tjänster. Höjda försäkringsavgifter leder till färre försäkrade vilket i förlängningen riskerar att drabba  
enskilda, företag och samhället i stort. Inte minst handlar det om att de offentliga utgifterna riskerar att 
öka.  
 
Försäkringsförmedlarens roll 
Försäkringsförmedlarens uppgift är att efter en noggrann analys av kundens behov (ett företag, grupp 
av företag eller individer eller en enskild person), finna de optimala försäkringslösningar som bäst upp-
fyller kundens unika behov. Denna form av kvalificerad kvalitativ rådgivning kommer att fördyras om  
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finansskatten genomförs och i slutändan riskera att kunderna inte får de försäkringslösningar de hade 
behövt. Att genom en finansskatt gynna en förenklad robotiserad rådgivning ter sig mycket märkligt i en 
tid då många människor behöver ha ett kompletterande försäkringsskydd utöver det skydd det allmänna 
tillhandahåller.  
 
Försäkringstjänster kan inte överkonsumeras  
Utredningen motiverar en skatt på finansiella tjänster med att undantaget från mervärdesskatt innebär 
att konsumtionen av finansiella tjänster blir större och konsumtionen av mervärdesskattepliktiga varor 
och tjänster mindre än vad som vore samhällsekonomiskt effektivt (s. 361).  
SFM menar att utgångspunkten om överkonsumtion inte kan appliceras på försäkring.   
För den enskilde individen eller det enskilda företaget innebär inte mervärdes-skatteundantaget att  
vederbörande tecknar ytterligare en försäkring på t.ex. sitt hem eller låter överförsäkra sig för att för-
säkringen upplevs vara ”billig”. Försäkring kan per definition inte överkonsumeras och konkurrerar där-
för inte heller i praktiken med andra varor eller tjänster som är belagda med mervärdesskatt.  
 
Lokala och små försäkringsförmedlare drabbas extra hårt   
Den svenska försäkringsmarknaden är uppdelad genom att vissa bolag har en särskilt stark lokal förank-
ring och en nära och långvarig relation till sina kunder. En flytt av verksamhet utomlands är för många 
inte ens en realistisk idé utan att hela affärsmodellen måste förändras. Det innebär att de inte lika lätt 
kan utlokalisera hela eller delar av sin verksamhet. I förlängningen riskerar de att slås ut då de inte kan 
konkurrera prismässigt.   
 
Små försäkringsförmedlare har till följd av sin storlek mindre möjligheter att utlokalisera viss produktion. 
Det är helt enkelt svårare för dem att räkna hem sänkta kostnader vid en flytt. Till det kommer att den 
ökade administrationen i samband med bestämning av skatteunderlaget drabbar mindre företag i högre 
utsträckning då det finns skalfördelar i administrationen. En finansiell verksamhetsskatt riskerar därför 
att leda till att små försäkringsförmedlare blir utkonkurrerade med lägre konkurrens på marknaden som 
följd.  
 
Avslutande kommentarer  
Förslaget om en finanskatt är undermåligt underbyggt och analyserat. Detta visar sig inte minst genom 
att skattens effekter på försäkringsförmedlare och försäkringstagarna överhuvudtaget inte har analyse-
rats av utredaren. Förslaget får stora samhällsekonomiska konsekvenser i form av lägre pensioner, risk 
för utebliven rådgivning som leder till att enskilda blir underförsäkrade. Konsekvensen blir ett större  
behov av samhällsekonomiskt stöd till de som saknar erforderligt försäkringsskydd.  
 
Skatten leder också till en minskad sysselsättning i Sverige, särskilt i mindre orter och en stor risk för en 
ökad utlokalisering av finansiella tjänster till andra länder.  
 
Den föreslagna konstruktionen av finansskatten och dess konsekvenser är därtill behäftad med så 
många oklarheter och otydligheter att den inte bör bli föremål för lagstiftning. Mot denna bakgrund av-
styrker SFM förslaget i sin helhet.  
 
 
Stockholm 2017-02-15 
SFM 
 
 
 
Karin Lindblad 
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