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Henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen og Folketinget Skatteudvalg vedrørende
Lovforslag L. 82 Fremsat 16. november 2012.
(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af
bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken)

Foreningen Rejsearbejdere.dk er meget tilfreds med at § 33. a igen indsættes i ligningsloven med, frem sættelsen af lovforslag L.82 Der er dog flere andre dele der skulle have været med i lovforslaget til
ændringer i ligningsloven for, at skabe mere mobilitet på arbejdsmarkedet.
Vedtagelsen af Lovforslag l. 195 med også nedsættelsen af standard satsen § 9. a stk.2. for kost og logi samt
statsskattelovens § 6, stk. 1, fradrag for dobbelt husførelse fra 50.000 kr. til 25.000 kr. giver igen, mindre
mobilitet på arbejdsmarkedet især, i udkants Danmark. Tidligere var der ingen begrænsning på fradraget
bortset fra dobbelt husførelse. Nu skal rejsearbejdere og firmaer på grund af den store tilstrømning af firmaer
og arbejdstagere, fra de nye EU-lande, åbenbart betale prisen med arbejdsløshed og konkurser for at, de kan
komme til Danmark.
Tidligere var der især fra provinsbyer, mange tusinde danskere beskæftiget i Tyskland ved Bygge & anlæg
m.v. De gjorde brug af standardfradraget. Med de sidste nedsættelser er det helt umuligt at konkurrer på de
vilkår, med de lave tyske lønninger og skat. Fradraget er faktisk næsten det samme standardfradraget var ved
at være udsendt til Tyskland i 1998. på samlet 650 kr. i Norge og Sverige henholdsvis Logi 333. kost 525
Nkr. og Sverige 351-555 Skr. Altså langt højere for 14 år siden for de 2. landes vedkommende.
Vi vil gøre opmærksom på at Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) på 142 kr. på lande hvor
leveomkostningerne er højere end i Danmark for at opholde sig der, åbenbart ikke skal i brug. Selv om man
ingen steder kan få et hotel/værelse for 195 kr. pr døgn og efter skat til ca. 62. kr. pr døgn. En plads med et
telt på en Campingplads kan ikke fås til den pris, med strøm og varme og selv om der betales mere efter
regning er værdien af fradraget kun 32 % ned til 25 % gennem årene.
Reglerne for beskatning af medarbejdere med fri bolig, ligningslovens § 16, stk. 3. Hvor grundlaget for
vurderingen af boligens skattemæssige værdi, som Skatteministeriet nu ændrer med virkning fra 2013 til den
frie Markeds leje frem for Skema leje, kan også give højere omkostninger for arbejdstagere og firmaer. Selv
om Skat mener det er en forenkling som, der fremgår af Pressen Privatøkonomi. JP 2-9. 2012. ?.?.
Hvorfor skal eksempelvis præsteboliger, godsforvaltere, fodermestre og skovridere, have en rabat på 30 pct. i
den månedlige husleje.?.?.
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