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FÆLLESUDVALGET for SELVSTÆNDIGE og MEDARBEJDENDE ægtefæller er sammensat af                                                            
LANDBRUG og FØDEVARER, FAMILIELANDBRUGET, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND, 
DELTIDSLANDMÆNDENE REGION NORD og VIRKSOMME KVINDER. 
 
 
Skatteminister Jeppe Bruus  
Nicolai Eigtvedsgade 28 
1402 København K.     d.  26. april 2022 
Min@skm.dk 
 
Vedr. Sygedagpengeforsikringer og de personligt ejede virksomheder. 
 
 
Kære Jeppe Bruus. 
 
Vi har i Fællesudvalget tidligere henvendt os til Skatteministeriet om ovenstående emne, og vi tillader os at 
gøre det igen, da der i svar (j.nr. 2021-1351) har indsneget sig nogle misforståelser. 
 
Vi mener fortsat, udgiften til sygedagpengeforsikringer er en driftsudgift i enkeltmandsvirksomheder på 
samme måde som i virksomheder drevet i selskabsform. I selskabsformen bogføres udgifterne til sociale 
ordninger i regnskabet både for ansatte og ejere, uanset om de er frivillige eller ej. 
 
I svarbrevet fra Skatteministeriet skrives der, at Ministeriet ikke kan se forskel på fradraget for A-
kasseindbetalinger og fradraget for sygedagpengeforsikringer for virksomhedsejerne. Vi må hertil 
bemærke, at fradraget for A-kasseindbetalinger automatisk indberettes til skattevæsenet, hvorimod 
fradraget for sygedagpengeforsikringerne skal påføres af ejeren selv eller af firmaets revisor for at opnå et 
ligningsmæssigt fradrag. 
 
Det er det mest logiske at bogføre udgifter, der vedrører firmaet – dets ansatte og dets ejere – direkte i 
virksomhedens regnskab. Det giver ligeledes et bedre overblik over pågældende sociale udgifter. 
Det er virksomheden uvedkommende, om ansatte og ejere har tegnet en forsikring, der dækker ved 
arbejdsløshed, hvorimod sygedagpengeforsikringerne har indbyggede refusionsordninger, og begge dele 
vedrører virksomhedens forhold. 
 
Det vil derfor være en ændring, der betyder en forenkling for virksomhedsejerne, og det kan undgås, at det 
glemmes at påføre beløbet på årsopgørelsen. 
 
Vi ser frem til at få denne ændring gennemført snarest muligt. 
 
Med venlig hilsen 
På udvalgets vegne 
 
Anette Laursen    Vibeke Broman                   
Landsleder     Lovudvalget 
VIRKSOMME kvinder    VIRKSOMME kvinder 
 
 
Kopi til Skatteudvalget      
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