
Sundhedsforsikring, beskatning pr. 1.1.2012 

Skat har offentliggjort et styresignal d. 28. marts 2012, som præciserer de nye skatteregler gældende for 
sundhedsforsikringer.  

Her følger en kort sammenfatning. Vi henviser desuden til SKM-nr. SKM2012.218 SKAT for yderligere og 
juridisk gældende vejledning.  

Beskatning 
En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattefri, hvis den udelukkende indeholder ydelser til 
forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.  

Omfatter den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring også ydelser, der vedrører privatlivet, er hele den 
arbejdsgiverbetalte pris skattepligtig. Sundhedsforsikringen hos If indeholder dækninger, der gælder både i 
fritiden og arbejdstiden, og derfor er prisen skattepligtig.  

Arbejdsgiver har indberetningspligt, når der er tale om en sundhedsforsikring UDEN om en pensionsordning.  

Er prisen til sundhedsforsikringen er en del af en pensionsordning, har pensionsselskabet 
indberetningspligten.  

Skattefrihed 
Pris for misbrugsdækning (alkohol, narkotika, ludomani samt medicin) er skattefri, hvis det tilbydes alle 
medarbejdere i virksomheden og indgår som en del af del almindelige personalepolitik. Prisen skal ikke 
indberettes til SKAT. Beløbet svarer til ca. 5% af den totale pris på sundhedsforsikringen.  

Periode 
Hvis sundhedsforsikringen kun dækker, så længe medarbejderen er ansat, så sker der løbende beskatning i de 
lønperioder, hvor man er omfattet af forsikringen. Det betyder, at arbejdsgiver skal indberette for hver 
lønperiode, hvor medarbejderen har været omfattet af forsikringen.  

Aindkomst 
Prisen er AM-bidragspligtig A-indkomst.  

 Nedenfor er et skema, der giver overblik over, hvorvidt udvalgte sundhedsforsikringer er skattefrie: 

Sundhedsforsikring, 
der indeholder: 

A- eller B- 
indkomst 

Skattefri Eventuel 
betingelse for 
skattefrihed 

Pligt til at 
indberette 

AM-bidrag 

1. Forebyggelse og
behandling af 
arbejdsrelaterede 
skader 

X Forebyggelsen
skal relatere 
sig til en 
konkret mulig 
arbejdsskade 

2. Sundheds-
behandling m.v., der 

A-indkomst X X 



vedrører privatsfæren 

3. Rygeafvænning X 1) Led i
generel 
personale-
politik for alle 
ansatte (note 1)

4. Behandling af
misbrug af medicin, 
alkohol eller andre 
rusmidler 

X (1) Skriftlig
lægeerklæring 
om 
behandlings-
behov og (2) 
led i generel 
personale-
politik for alle 
ansatte (note 1)

5. Forebyggelse og
behandling af 
arbejds-relaterede 
skader og 
sundhedsbehandling 
m.v., der vedrører
privatsfæren 

A-indkomst X X 

6. Forebyggelse og
behandling af 
arbejds-relaterede 
skader og/eller 
sundhedsbehandling 
m.v., der vedrører
privatsfæren. 
Herudover 
rygeafvænning 
og/eller behandling 
af misbrug af 
alkohol, medicin 
eller andre rusmidler 

A-indkomst X Den del af 
præmien, der 
kan henføres 
til 
rygeafvænning 
og/eller 
behandling af 
misbrug af 
medicin, 
alkohol eller 
andre 
rusmidler er 
skattefri. 

1) Hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldte, er der tale om AM-bidragspligtig A-indkomst, som er indberetningspligtig.


	Sundhedsforsikring, beskatning pr. 1.1.2012
	Beskatning
	Skattefrihed
	Periode
	A-indkomst




