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Emne: VS: Ulogiske skatteforhold kan skabe en positiv velfærdsmæssig effekt i lokalsamfundene

Den 25/08/2015 kl. 16.52 skrev Marcus Bodnia <mbodnia@gmail.com>:
Kære Josephine,
Efter aftale, skriver jeg med det anliggende, at komme med et forslag til ændringer i specifikke
skatteforhold. Vi er igang med, at udvikle et innovativt deleøkonomisk koncept, og er faldet over
disse skatteforhold, som i vores øjne på ingen måde giver mening set fra et velfærdsmæssigt
synspunkt.
Som privat, kan man få bundfradrag eller regnskabsmæssig fradrag, når man lejer dele af ens bolig
ud til andre med bolig for øjet. Forslaget er formentlig oprindeligt blevet vedtaget med det formål at
bedre udnytte beboelige kvadratmeter i storbyerne. Forslaget indebærer dog såvel danske som
internationale gæster, hvilket i stigende grad indbefatter internationale gæster i forbindelse med
koncepter som Airbnb holder sit indtog.
Men hvorfor kan man ikke få fradrag, når man udlejer plads i ens bolig med opbevaring for øjet?
Vores koncept går i al sin enkelthed ud på, at private kan udleje overskydende opbevaringsplads i
eget kælderrum, loftrum, garage, m.m. ud til andre private. Vi stiller trygge og sikre rammer til
rådighed for begge parter, så de kan indgå aftalen med ro i sindet.
Lejer får et billigere, mere gennemskueligt, mere fleksibelt og mere tilgængeligt
opbevaringsalternativ end nuværende løsninger såsom self-storage. Udlejeren af
opbevaringspladsen kan vælge ikke kun at hjælpe en person i lokalsamfundet med opbevaring men
også donére en del eller hele indkomsten til lokale velgørende projekter. Konceptet skaber samtidig
tillid i lokalsamfundet, da der bliver skabt relationer mellem folk, som man før ikke havde kendskab
til.
Vi ser de nuværende skatteforhold som en betydelig barriere for skabelsen af tillid og relationer i
nærområdet gennem vores koncept, som vil direkte have en tydelig og positiv velfærdsmæssig
effekt på længere sigt.
Vi ser meget frem til at høre fra dig,
De bedste hilsner,

Marcus Bodnia
T: +45 27 28 91 83
W: www.sharestorage.squarespace.com

