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Yttrande av Hörby kommun i mål avseende särskild löneskatt.
Mål nr 6354 - - 6355 – 13
Skatteverket återupprepar i huvudsak vad som sagts tidigare och vid ett flertal tillfällen och
fortsätter att bortse ifrån det beslut som fattats och genomförts av AFA Sjukförsäkring AB.
Hörby kommun har bemött dessa resonemang från Skatteverket i tidigare ingivna inlagor.
I Skatteverkets åberopade förhandlingsprotokoll mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
visar likaså att det är fråga om återbetalning av premier.
Stig von Bahr har framfört i Skattenytt år 2014 nr 3 på sidan 160 vad som avses med den
verkliga innebörden.
”För det första är den verkliga innebörden och den civilrättliga innebörden enligt min
mening samma sak.”
Hur återbetalning finansierats saknar betydelse för att fastställa den verkliga civilrättsliga
innebörden.
Orsaken till att AFA Sjukförsäkring AB har beslutat att återbetala premierna framgår av
deras årsredovisning för år 2012. Se särskilt resultatöversikten och den ekonomiska
ställningen för åren 2003 – 2012 på sidorna 50 och 51.
AFA Sjukförsäkring AB är som angivits tidigare ett ömsesidigt bolag med
vinstutdelningsförbud. Det innebär att ägarna, Svenskt Näringsliv och LO, inte kan
tillgodogöra sig någon avkastning från bolaget. Det finns med andra ord inget intresse av
att driva bolaget med vinst.
I AFA Sjukförsäkring AB:s fall har för höga premier tagits ut beroende på att antagandena
om kommande skadefall varit alltför försiktiga. Reformeringen av lagen om allmänna
försäkringen år 2008 medförde att skadefallen minskade. Detta kunde bolaget inte förutse
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före år 2008 och inte heller konsekvenserna i sin fulla vidd förrän senare. De antaganden
som gjorts om framtida skadeutfall har visat sig vara felaktiga.
Fram till och med år 2007 ökade AFA Sjukförsäkring AB sina försäkringstekniska
avsättningar. År 2007 uppgick avsättningarna till 130 355 mkr för att därefter succesivt
återföras och år 2012 uppgick de till 85 903 mkr vilket medför en minskning av de
försäkringstekniska avsättningarna med 44 452 mkr.
Detta innebär att med den kunskap som nu finns om framtida skadeutfall så hade de
försäkringstekniska avsättningarna kunnat vara 44,5 miljarder kronor lägre redan år 2007.
Därmed har det inte funnits något behov av att ta ut premier om 17,3 miljarder kronor för
åren 2007 och 2008. För åren därefter har inga premier tagits ut. Premierna för åren 2007
och 2008 har därför återbetalats.
Det ska nämnas att ingen av de 210 000 arbetsgivarna har tillfrågats eller på något annat
sätt haft något inflytande över det beslut som fattas om att återbetala premierna. AFA
Sjukförsäkring AB har uppgett till Sveriges Kommuner och Landsting att bolaget inte gjort
någon rättsutredning huruvida återbetalningen skulle kunna medföra att löneskatten skulle
kunna återfås. Bolaget har uppgett att det överhuvudtaget inte har reflekterat över den
frågan. Beslutet är inte styrt av några löneskatteskäl utan ett resultat över att bolaget i
efterhand insett att tidigare gjorda antagande om framtida skadefall varit felaktiga.
Antagandena har varit alltför försiktiga varvid premier tagits ut som inte behövs för att
reglera framtida skadefall.
I den kommunala sektorn och kanske även i andra sektorer har man reagerat mot att
löneskatt har betalats på premier som har återbetalats. Premier som aldrig kommer att
användas för det skattepliktiga ändamålet. Det vill säga betalning av pensionsavgifter för de
skadedrabbades framtida tjänstepension. Det finns därför inga sakliga skäl för att inte
återbetala den särskilda löneskatten.
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