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Til
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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)
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 14.maj 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).

Thor Möger Pedersen
/ Søren Schou

Spørgsmål 48: Ministeren bedes fremsætte ændringsforslag om en deling af lovforslaget i
en del, der omfatter disse elementer:
• Det foreslås at tydeliggøre reglerne for skattefrihed, når borgere hjælper venner og familie.
• Forslag om nye regler om skattefritagelse, når unge under 16 år modtager betaling for arbejde udført i private hjem. Det gælder småopgaver som f.eks. hundeluftning og børnepasning.
• Nye regler om skattefritagelse, når folkepensionisters indtægter på op til 10.000 kr. årligt
modtages som betaling for hjælp i private hjem som f.eks. børnepasning, have- og husholdningsarbejde, vedligehold og småreparationer på boligen.
• Forslag om hjemmel til etablering af HentSelv, som indebærer, at en borger over for
SKAT kan give et samtykke til, at konkrete data, kan overføres til f.eks. en bank i forbindelse med en låneansøgning.
• Forslag om en ny overgangsbestemmelse til Forårspakken 2.0, for så vidt angår godskrivning af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag for personer med bagudforskudt indkomstår.
• Forslag om ændring af fradragstidspunktet i BoligJobordningen, således at skattepligtige,
der har fået udført fradragsberettiget arbejde i 2011, også kan få fradrag i indkomståret
2011, selvom betalingen først er sket i januar eller februar 2012. Tilsvarende vil fradragsberettiget arbejde udført i 2012, der først er betalt i januar eller februar 2013, også give fradrag i indkomståret 2012.
Og en anden del, der indeholder lovforslagets øvrige elementer.

Svar:
Jeg vil til 2. behandlingen af lovforslaget stille et ændringsforslag med den ønskede opdeling af lovforslaget.
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