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L 170 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer rettet mod sort arbejde m.v.)
Hermed sendes svar på spørgsmål nr.10 af 7. maj 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA).

Thor Möger Pedersen
/ Søren Schou

Spørgsmål: Ministeren bedes uddybe, hvorfor bagatelgrænsen på 10.000 kr. kun skal gælde for unge under 16 år og for pensionister og ikke være gældende uanset alder.

Svar: Lovforslaget indeholder forslag til to nye bestemmelser i ligningsloven, som under
visse betingelser skattefritager henholdsvis unge under 16 år og folkepensionister af indtægter, der hidrører fra arbejde udført i private hjem. Formålet er at bringe lovgivningen i
større overensstemmelse med holdningerne i befolkningen til, hvilke ydelser det er rimeligt
at beskatte. Ved netop at skattefritage unge og ældre opnås en afkriminalisering af, hvad
mange danskere opfatter som bagatelagtigt sort arbejde.
For så vidt angår de unge under 16 år, foreslås det, at indtægter fra arbejde udført i privatsfæren, såsom hundeluftning, børnepasning og græsslåning skattefritages helt. Her gælder
ingen 10.000 kr. grænse. Aldersgrænsen er sat til 16 og ikke 18 år for at lave en klar afgrænsning, der stemmer overens med tidspunktet for undervisningspligtens ophør. Bestemmelsen har således kun til formål at skattefritage skoleelevers fritidsjob hos private.
Med denne begrænsning vil skattefritagelsen heller ikke medføre konkurrenceforvridning i
forhold til erhvervslivet.
Hvad angår folkepensionister forslås det, at skattefritage indtægter op til 10.000 kr. fra arbejde i privatsfæren, såsom husholdningsarbejde, børnepasning, havearbejde, vedligehold
og småreparationer. Folkepensionister opnår dermed mulighed for at tjene lidt ekstra ved at
give en hånd med i hverdagen hos travle familier, uden beskatning og uden betydning for
retten til indkomstafhængige overførselsindkomster. Eventuelt øvrigt erhvervsarbejde omfattes ikke af skattefritagelsen. Begrænsningen på 10.000 kr. sikrer, at skattefritagelsen ikke
skaber konkurrencemæssig skævvridning i forhold til virksomhederne i servicebranchen.
Begge forslag skattefritager således mindre indtægter hos persongrupper, der aldersmæssigt
befinder sig udenfor det etablerede arbejdsmarked, når de udfører småopgaver for private.
Hvis skattefritagelsen skulle udvides til også at gælde personer i den erhvervsaktive alder,
vil det dels medføre et væsentligt provenutab, dels skabe unfair konkurrence i forhold til de
virksomheder, der lever af at udføre mindre serviceopgaver for private, herunder rengøring,
havearbejde og mindre håndværksarbejde.
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