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Den föreslagna beskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av ar-
betsgivare riskerar att leda till ökad belastning på den offentliga vården och förlängda 
sjukskrivningar. Dessutom innebär förslaget en dubbel- och trippelbeskattning av 
löntagare och egenföretagare.

Text: Karin Strand

Skatt  
på skatt 
på skatt

Den 1 juli 2018 pla-
nerar regeringen att 
börja förmånsbeskat-
ta de löntagare vars 
arbetsgivare betalar 
premier för privata 

sjukvårdsförsäkringar. Förslaget berör 
468 000 löntagare och egenföretagare. 
Regeringen räknar med en skatteintäkt 
på knappt 1,2 miljarder kronor per år.

− Regeringens förslag är oanständigt 
och dessutom kontraproduktivt, säger 
Skattebetalarnas chefekonom Sofia 
Linder.

− Risken är stor att en betydande 
andel av arbetstagarna säger nej till en 
sjukvårdsförsäkring som de måste betala 
förmånsskatt för. Samtidigt är den offent-
liga vården hårt ansträngd med långa 
köer och långa väntetider till operationer. 
Konsekvensen av förslaget blir ett ännu 
större tryck på den offentliga vården med 
ännu längre köer som följd, vilket riskerar 
att öka kostnaderna för sjuklön och sjuk-
penning. Därmed blir sannolikt de sam-
mantagna finansiella intäkterna betydligt 
lägre än vad regeringen räknat med.

I ett remissvar avstyrker Skattebeta-
larna förslaget och riktar kritik mot att 

det vilar på svag grund med bristande 
konsekvensanalyser. Skattebetalarna 
anser även att det är fel att likställa 
arbetsgivarbetald privat hälso- och 
sjukvård med andra förmåner, som till 
exempel en bilförmån. Detta eftersom 
arbetsgivaren inte har ett lagstadgat 
ansvar för att den anställde åker bil till 
jobbet, men ett betydande ansvar för 
medarbetarnas hälsa.

− Motivet för en arbetsgivare att teckna 
privata sjukvårdsförsäkringar för sina 
medarbetare är att öka hälsan och minska 
en sjukfrånvaro som kan få stora konse-
kvenser för företaget, inte att erbjuda en 
löneförmån, säger Sofia Linder.

Hon påpekar också att förmånsbeskatt-
ningen innebär att löntagarna betalar två 
gånger för sin vård – först via inkomst-
skatten och sedan en gång till via den nya 
beskattningen.

FÖRSÄKRINGAR

Nu slår 
regeringen till 

mot privata 
sjukvårds-

försäkringar

− För en egenföretagare kan det dess-
utom handla om en trippelbeskattning 
eftersom försäkringen dessutom betalas 
och beskattas av det egna företaget.

FRÅN VÄNSTERPARTISTISKT HÅLL har det 
framhållits att dagens system i första 
hand gynnar höginkomsttagare. Det är 
fel, fastslår Sofia Linder.

− År 2015 hade hälften av de med sjuk-
vårdsförsäkring inkomster under 37 000 
kronor per månad och knappt en fjärdedel 
inkomster över 52 000. Risken är stor att 
ett stort antal låg- och medelinkomsttaga-
re avstår från försäkringen om de tycker 
att priset blir för högt. 

Risken är stor att  
arbetstagarna säger  
nej till en sjukvårds- 

försäkring som de måste betala 
förmånsskatt för.

Elisabet Hagert är vd för en 
klinik som tar hand om förslit-

ningsskador i händer och fötter. 
Verksamheten hjälper till med 
att korta de långa köerna i den 

offentliga vården. 
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Många företagare ställer sig frågande till regeringens 
förslag om att privata sjukvårdsförsäkringar som be-
talats av arbetsgivare ska förmånsbeskattas. De ser 
sina medarbetare som företagets viktigaste resurs 
och vill så långt som möjligt undvika eller korta ner 
sjukskrivningar. 

Text: Karin Strand

CARIN STOECKMANN ÄR vd för Byggmästar´n 
i Skåne, ett bygg- och entreprenadföretag 
med cirka 200 medarbetare och verk-
samhet i Skåne. Företaget har betalat en 
privat sjukvårdsförsäkring för några av sina 
medarbetare och funderade på att utöka den 
till att omfatta fler när regeringens förslag om 
förmånsbeskattning blev aktuellt. Nu avvaktar företaget 
eftersom man inte vill att medarbetarna ska drabbas av 
merkostnader.

− Vi ser ett stort värde i sjukvårdsförsäkringen. Våra 
medarbetare är vår viktigaste resurs och vi har inte råd att 
ha dem sjukskrivna en längre tid, säger Carin Stoeckmann.

− Dessutom har vi som arbetsgivare ett medansvar i 
att få sjukskrivna tillbaka i arbete. Det gäller inte bara vid 
arbetsrelaterad sjukskrivning utan kan handla om att någon 
exempelvis skadar sig på fritiden. Det är väldigt konstigt att 
regeringen inte ser vår ambition att korta sjukskrivningar 
som något bra, utan som en förmån som ska beskattas. 

Carin Stoeckmann tror att förslaget, om det går igenom, 
kan komma att leda till längre sjukskrivningar och därmed 
ökade kostnader för samhället.

− Så länge den vanliga sjukvården inte fungerar bra måste vi 
kunna lösa frågan om kortare sjukskrivningar på annat sätt.

ELISABET HAGERT ÄR VD för Hand & Foot Surgery Center. 
Kliniken tar hand om skador och förslitningsbesvär i armar, 
händer och fötter. Vanliga åkommor är ledbandsskador, 
stukade fotleder och musarm. Även hon har svårt att förstå 
förslaget.

− Jag kan inte begripa hur man tänker. Vi avlastar vårt 
överlastade sjukvårdssystem. Om kunderna inte kommer 
till oss hamnar de ju i den offentliga vårdens köer.

− Jag förstår inte heller hur man kan anse att det är rätt 
att dubbelbeskatta dessa personer. De betalar full skatt 
till den offentliga vården, nu ska de tvingas betala skatt en 
gång till för att deras arbetsgivare betalat deras försäkring.

Hand & Foot Surgery Center tar hand om kunder med de 
mest skiftande yrken – smeder, bergsprängare, snickare 
och finansfolk. Majoriteten är långt i från höginkomsttagare. 

− En snickare med förslitningsskador i armarna kom till 
oss. Han hade stått två år i kö i den offentliga vården men 
aldrig fått någon tid för operation och var på väg att ge upp 
och lägga ner sin firma. Vi kunder erbjuda operation inom 
mindre än en månad, säger Elisabet Hagert.

− Jag är själv handkirurg och träffar dagligen folk för vilka 
händerna är viktiga. Oavsett om du är dataprogrammerare 
eller violinist i Kungliga filharmonikerna kan du inte sköta 
ditt arbete om inte händerna fungerar. 

Förslaget kan ge 
fler sjukskrivningar

Sverige har de längsta vårdköerna i Europa
 Sjukfrånvaron i Sverige ökade med 70 procent mellan 2010 och 2015. 
 Sverige har de längsta vårdköerna i Europa. Nära tre av tio får inte ett 

första besök för planerad specialistvård innan tiden för vårdgarantins 90 
dagar gått ut. 

 För ortopedi och allmän psykiatri, de vanligaste behandlingarna inom 
sjukvårdsförsäkringen, är väntetiden 3−13 veckor.

 Den privata sjukvårdsförsäkringen utgör en procent av de totala kost-
naderna för vård i landet. Av de 650 000 privata försäkringarna är 70 pro-
cent betalda av arbetsgivaren. Förmånsbeskattningen rör med andra ord en 
försäkring som står för sju promille av vårdens kostnader.

 Premien för försäkringen kommer att beskattas med förmånstagaren 
marginalskatt. För en anställd med genomsnittlig försäkring som kostar cirka 
5 200 kronor motsvarar det en skatt på mellan 1 700 och 3 100 kronor.
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