STATSAFGIFTEN PÅ
LYSTBÅDEFORSIKRING REDUCERES
I regeringens udspil til finanslov for 2019 foreslås det, at afgiften på lystbådeforsikring
reduceres fra 1,34 % af bådens forsikringssum til 0,8 %.

- En halv sejr er bedre end ingen sejr, konstaterer forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen, da skatteministeren i dag
offentliggjorde sit udkast til finanslov for 2019. I udkastet gøres
der delvist op med den forhadte statsafgift på lystbådeforsikringer, som Danske Tursejlere har ført en intens kampagne for at få
afskaffet.
Statsafgiften blev indført tilbage i 1970´erne og blev senest
forhøjet fra 1 % til 1,34 % i 2013. Utilfredsheden med afgiften
har været stor i sejlerkredse. Men også de maritime erhverv,
lystbådehavnene og bådindustrien har sat fokus på de negative konsekvenser, som afgiften har medført. Som den største
organisation for tur- og fritidssejlere har Danske Tursejlere ved
adskillige lejligheder gjort politikerne opmærksomme på det
urimelige i afgiften.

NEGATIVE KONSEKVENSER STATSAFGI

Afgiften har nemlig betydet, at mange større både fortsat forsikres i udlandet uden der svares afgift til staten. Det har betydet,
at flere arbejdspladser med forårsklargøring og servicering af
disse både er rykket til udlandet. Samtidig giver det stof til eftertanke, at de udenlandske forsikringspræmier, som oftest er højere end de præmier, de danske forsikringsselskaber kan tilbyde,
men det har manglende betaling af statsafgift jo kompenseret
så rigeligt for, konstaterer Leif Nielsen.

STATSAFGIFTENS KONSEKVENSER

Oplægning af både
Flere lystbådejere har indstillet sejladsen
og lagt deres både på land. Lystbådehavnene mister indtægter fra udlejning
af havnepladser. Bådudstyrsfirmaer
mister indtægter og arbejdspladser.
Fra kasko til ansvar
Mange bådejere har frasagt sig kaskoforsikringen, som i stedet er skiftet ud
med en ansvarsforsikring.
Nedskrivning af bådens værdi
Bådejerne har nedskrevet bådens værdi,
som kaskoforsikringens præmie beregnes ud fra. Derved betales der også
mindre i forsikringsafgift.
Danske forsikringer flytter til
udenlandske selskaber
Forsikringsbranchen oplever at stadig
flere bådejere lader båden forsikre i
udlandet. Det er helt lovligt, men forsikringsafgiften skal stadig betales i Danmark. Ikke alle bådejere husker dette.

- Sidste år afleverede Danske Tursejlere omkring 10.000 underskrifter fra danske fritidssejlere, som var imod afgiften til folketinget. Det ser nu glædeligvis ud til, at vores indsats har båret
frugt selvom det kun er et skridt på vejen i den rigtige retning,
siger Leif Nielsen.

Danske Tursejlere

- Nu skal vi så se, om udkastet til finansloven bliver endeligt vedtaget, siger Leif Nielsen. Men samtidig garanterer han, at indsatsen imod statsafgiften forsætter, indtil denne er helt fjernet.
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