Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293
Offentligt

1. april 2016
J.nr. 16-0374122

Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293 af 18. marts 2016 (alm. del).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse, om der findes en bagatelgrænse for, hvornår arbejde falder ind
under betegnelsen sort arbejde. Her tænkes bl.a. på vennetjenester, nabohjælp m.v.
Svar

Det følger af ligningslovens § 7 Å, at værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for
privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (familie- og vennetjenester), ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst. Ydelserne må ikke
1) være af kommerciel karakter,
2) indgå i organiseret byttehandel,
3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller
4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler.
Efter bestemmelsen er der skattefrihed for familie- og vennetjenester. Ved familie- og
vennetjenester forstås sædvanlige ydelser, der udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement inden for privatsfæren.
Den omfattede personkreds dækker familie eller venner i bred forstand. Det vil sige personer, der har et nærmere kendskab til eller et personligt forhold til hinanden – et kendskab og personligt forhold, som gør, at det er naturligt at hjælpe hinanden i privatsfæren.
Ud over familie og venner vil bestemmelsen fx også kunne omfatte naboer og arbejdskollegaer.
Sædvanlige ydelser inden for privatsfæren er ydelser, som ikke står i misforhold til, hvad
der er almindeligt at hjælpe til med i og omkring hjemmet og i familielivet. Det kan fx
være indkøb, madlavning, pasning af børn i hjemmet, havearbejde og småreparationer på
boligen. Herudover kan nævnes hjælp til fældning af et træ i naboens have, hjælp til bygning af en god vens carport, hjælp i forbindelse med sygdom i form af eksempelvis indkøb af madvarer og tøjvask og rengøring, snerydning af naboens grund, pasning af naboens hund mv.
Endvidere gælder der særlige regler, når unge under 16 år og folkepensionister hjælper til i
private hjem. Således er der efter ligningslovens § 7 Å skattefrihed for vederlag til en person under 16 år som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem. Efter bestemmelsen er der endvidere skattefrihed for vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem
til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Skattefritagelsen gælder kun vederlag til pensionister på op til 10.500 kr. (2016).
Der gælder således kun en egentlig bagatelgrænse (på 10.500 kr. årligt i 2016) for pensionisters arbejde i private hjem.
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