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Fakta i målet är att premierna har återbetalats för aren 2007 och 2008. Orsaken til! att för höga
premier tagits ut beror på felaktiga antaganden om framtida skadeutfalt. De för höga premierna har
finansierat för höga försäkringstekniska avsättningar. När kunskap erhållits om att dessa
avsättningar baserats på felaktiga antaganden har dessa återförts.

aflt väsentligt är Skatteverkets yttrande en upprepning av vad Skatteverket redan anfört i tidigare
ingivna yttranden vilka har bemötts tidigare.

Nytt är att Skatteverket åberopar ett förhandlingsprotokoll mellan Svenskt Näringsliv. LO och PTK.
Protokolfet visar två saker. Det framgår av protokollet att det är fråga om återbetalning av premier
och inte återbäring som Skatteverket gör gällande. Det framgår av protokollet att något
vinstintresse inte finns. För verksamheten gäller en långsiktig sjalvkostnadsprincip där
målsättningen är att årens resultat inte ska belastas med inkomstskatt. Sistnämnda kan endast
o

uppnås genom att verksamheten bedrivs enligt en sådan princip.

Skatteverket anser det underligt om en återbetalning ska anses som en avdragspost i SLP
schemat. Nu har inget sådant yrkande framställts men logiskt sett är det tvärtom vilket framgå av
vad vi anfört tidigare i denna process. Exempelvis i vårt yttrande 2014-02-25 sidan 2.

De inkomstskatteregler som Skatteverket hänvisar till är inte tillämpliga på återbetalning av de
premier som AFA Sjukförsäkrings AB gjort till arbetsgivarna och avser en annan fråga. Frågan hur
anställda ska beskattas i vissa fall.

Orsaken till att löneskatt tas ut på premie för avgiftsbefrielseförsäkring, som betalas till AFA
Sjukförsäkrings AB, är att vid skadefall finansierar denna premie framtida tjänstepension för den

person som drabbats av skada. Därmed hänger systemet ihop. Oavsett om arbetsgivaren
finansierar tjänstepensionen eller om AFA Sjukförsäkrings AB gör det så utgår löneskatt, l

sistnämnda fall indirekt genom att löneskatt tagits ut på premien för avgiftsbefrielseförsäkringen. l
detta fall har dessa premier återbetalats och därmed finns inga fiskala skäl för att inom ordinarie
omprövningsfrister motsätta sig en rättelse i efterhand för händelser som inträffat efter
beskattningsårets utgång.
T

Älmhult som ovan
.*».

d 7l\

LU(^

/
A

j"ina Andeifsson

EkorYomichef

^

^

Jo^as Arrfze
Biträdande Ekonomichef

Postadress Box 500, 343 23 Älmhulf . Besöksadress Södra Parkgatan 1 . Telefon 0476-550 00 (vx) . Fax 0476-552 00
Organisationsnr 212000-0647 . Bankgiro 5720-0073 . Hemsida www.almhult.se . E-post info@almhult.se

