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Reglerne for beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer betyder, at 
værdien af forsikringen skal indberettes til SKAT. Dækning for behandling af ar-
bejdsrelaterede skader er dog undtaget for beskatning. Derfor skal de ikke ind-
berettes. Desuden er dækning for behandling af afhængighed af medicin, alkohol 
og andre rusmidler ligeledes undtaget for beskatning og indberetning,  hvis 
dækningen overholder reglerne for skattefri behandling - eksempelvis ved at 
forsikringen tilbydes til samtlige medarbejdere i den pågældende virksomhed.  

Hvem indberetter til SKAT? 

Hvis forsikringen er fritstående og 
betales særskilt … 

Hvis forsikringen er integreret i 
firmapensionsaftalen… 

… er det arbejdsgiveren, der skal 
indberette betalingen til Danica 
Sundhedssikring 

… er det Danica Pension, der ind-
beretter betalingen til Danica 
Sundhedssikring  

…indberettes beløbet som A-
indkomst 

…indberettes beløbet som B-
indkomst 

 

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres Danica Sundhedssikring er fritstående eller inte-
greret i medarbejdernes pensionsordninger, kan du se det i jeres firmapensi-
onsaftale med Danica Pension.  

Hvis Danica Sundhedssikring er nævnt i den samme aftale som jeres pensions-
ordning, så er den integreret. Er den nævnt i en selvstændig aftale, så er den 
fritstående. 

I betaler typisk en fritstående sundhedssikring særskilt i forhold til pensions-
ordningen. 

Hvordan indberetter I beløbet? 
På betalingsopkrævningen fra Danica Pension kan I se det beløb, I skal indberet-
te til SKAT. Beløbet er en procentvis del af den samlede betaling til jeres Danica 
Sundhedssikring.  

 

Beløbet skal indberettes som A-indkomst i e-indkomstsystemet i felt 13 og 26. 
Det skyldes, at beløbet for Danica Sundhedssikring også skal indberettes i de 
måneder, hvor der eventuelt ikke udbetales almindelig løn til medarbejderen. 
Hvis beløbet for Danica Sundhedssikring indberettes, men der ikke trækkes al-
mindelig A-indkomst af lønnen, vil systemet hos SKAT melde fejl. Derfor skal be-
løbet indberettes separat. 

 

 


