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Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent
BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).
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Organisation

Bemærkninger

Advokatrådet

Advokatrådet har ikke bemærkninger til lovforslaget.

BL – Danmarks almene
boliger

BL anfører, at forslaget om permanent BoligJobordning indebærer, at lejere af de almene boliger,
hvor forbedringsarbejdet besluttes
og udføres kollektivt, ikke har mulighed for fradrag, idet størstedelen
af det vedligeholdelses- og forbedringsarbejde, der udføres i almene
boliger, ikke er omfattet af den individuelle råderet. BL finder, at der
er tale om en uheldig forskelsbehandling og opfordrer til en ligestilling i forhold til almene boliger,
således at fx grøn istandsættelse,
herunder energibesparelser og tilslutning til bredbånd udført i en
almen boligforening, tillige sikres
fremme.

Kommentarer

Der er med lovforslaget, jf. finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti)
og Dansk Folkeparti, ikke ændret
på de almindelige betingelser for at
anvende ordningen. Det indebærer, at i den udstrækning en beboer
efter lejeaftalen/vedtægterne i den
pågældende boligforening har råderet i forhold til at vedligeholde
eller forbedre boligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har beboeren ret til fradrag efter Bolig-Jobordningen på
lige fod med personer i ejerboliger/enfamiliehuse.
Såfremt foreningen afholder udgiften til udvendig vedligeholdelse, vil
der ikke være en direkte sammenhæng mellem de afholdte udgifter
til ejendommens udvendige vedligeholdelse og den månedlige boligafgift, som den konkrete beboer
i etageejendommen betaler til den
udvendige vedligeholdelse. Når
den udvendige vedligeholdelse er
afholdt af foreningen, vil den enkelte beboer således ikke kunne
benytte fradraget.

Danmarks Evalueringsinstitut

Danmarks Evalueringsinstitut har
ikke bemærkninger til lovforslaget.

Dansk Arbejdsgiverfor-

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
oplyser, at lovforslaget falder uden
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for DA’s virkefelt, og at de derfor
ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri kvitterer for afskaffelsen af beskatningen af fri telefon og støtter varmt op om den
hurtigere udfasning af udligningsskatten og forhøjelsen af grænserne for indbetalinger til børneopsparingskonti.
Dansk Byggeri er endvidere tilfreds med, at BoligJobordningen
gøres permanent, men havde gerne
set et bredere håndværkerfradrag,
hvor traditionelle håndværksydelser som renovering af køkken, bad
og indvendigt malerarbejde mv.
var omfattet – ligesom i 2011-15.
Dansk Byggeri finder endvidere, at
det forekommer tilfældigt, hvilket
specifikke renoveringstiltag der
med virkning fra 2018 foreslås
udeladt af BoligJobordningens positivliste. Dansk Byggeri finder, at
fradrag for udskiftning af faste belægninger til permeable belægninger, energirådgivning og sikring af
yderdøre og vinduer mod oversvømmelse samt fjernelse af asbest, PCB og bly burde videreføres. Dansk Byggeri anfører herudover, at fradrag for installation af
tyverialarmer virker overflødigt, da
arbejdslønnen hertil allerede i dag
typisk indgår i sikkerhedsfirmaernes samlede produktpakker, og at
ressourcerne hellere skulle anvendes på ovennævnte ydelser, der
står til at udgå.

Kommentarer

Lovforslaget udmønter finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen
(Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) og
Dansk Folkeparti om videreførelse
af BoligJobordningen som en
permanent ordning. Med aftalen
tilpasses de ydelser, hvortil der
ydes fradrag. De fradragsberettigede ydelser fremgår af aftalens Bilag.
En permanent BoligJobordning. Den
konkrete udformning af ordningen, herunder de fradragsberettigede ydelser er fastsat som resultat
af en politisk proces, hvor der har
været mange hensyn at tage, herunder til finansiering. Det bemærkes i denne forbindelse, at de
håndværksydelser, der ikke videreføres som fradragsberettigede efter
ordningen, er ydelser, der først
kom med i ordningen i 2016 og
2017 i forbindelse med omlægningen til en grøn BoligJobordning i
2016 og 2017.
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Dansk Erhverv

Dansk Erhverv mener, det er positivt, at BoligJobordningen gøres
permanent.

Kommentarer

Dansk Erhverv anfører dog, at
BoligJobordningen er en sekundaordning i sammenligning med den
svenske ordning. Dansk Erhverv
finder, at fradragsværdien burde
forhøjes, og endvidere at man
burde have skelet til den svenske
ordning i forhold til administrationen af ordningen.

Der henvises til komentaren til be
bemærkningerne fra Dansk Byggeri. Herudover bemærkes, at der ikke er planer om at ændre BoligJobordningens administrative løsning, der har fungeret uden særlige
systemmæssige eller praktiske problemer.

Dansk Erhverv finder desuden, at
flytteydelser for private burde være
medtaget som fradragsberettiget
ydelse, sådan som det er tilfældet i
Sverige.

Lovforslaget udmønter finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen
(Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) og
Dansk Folkeparti om en videreførelse af BoligJobordningen som en
permanent ordning. Med aftalen
tilpasses de ydelser, hvortil der
ydes fradrag. De fradragsberettigede ydelser fremgår af aftalens Bilag.
En permanent BoligJobordning. Den
konkrete udformning af ordningen, herunder de fradragsberettigede ydelser, er fastsat som resultat af en politisk proces, hvor der
har været mange hensyn at tage,
herunder til finansiering.

Herudover mener Dansk Erhverv,
at det er positivt at ophæve beskatningen af fri telefon. Dansk
Erhverv påpeger dog, at ophævelsen kan medføre visse praktiske
momsrelaterede udfordringer i relation til virksomhedernes opgørelse af deres konkrete momsfradrag for mobiltelefoner.

Momsreglerne ændres ikke ved
dette lovforslag, og opgørelse af en
delvis momsfradragsret forudsætter derfor stadig, at der udøves et
skøn. Ophævelsen af beskatning af
fri telefon vurderes dog samlet set
at udgøre en administrativ lettelse
for erhvervslivet. Det vil fremgå af
lovforslaget, at denne lettelse vurderes at være begrænset. Se endvidere bemærkningen til Erhvervs-
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styrelsen Team Effektiv Regulering om de administrative konsekvenser for Erhvervslivet.

Dansk Industri

Dansk Industri har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Datatilsynet

Datatilsynet understreger, at generelt skal behandling af personoplysninger ske under behørig iagttagelse af persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler.

DTL – Danske Vognmænd

DTL finder, at udgifter til flytteydelser burde være fradragsberettigede efter BoligJobordningen.
DTL henviser til, at flytteydelser er
omfattet af den svenske ordning
og vil kunne give gevinster i form
af bl.a. mindre sort arbejde og gørdet-selv-arbejde.

Erhvervsstyrelsens Team
Effektiv Regulering

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv
Regulering (TER) vurderer, at lovforslaget medfører administrative
konsekvenser på under 4 mio. kr.
årligt for erhvervslivet. De bliver
derfor ikke kvantificeret yderligere.

Lovforslaget er præciseret i overensstemmelse hermed.

TER bemærker, at Skatteministeriet bør sende lovforslag og bekendtgørelsesudkast i høring hos
TER senest 6 uger før den offentlige høring.

Lovforslaget er en udmøntning af
finansloven for 2018. På grund af
tidspunktet for indgåelse af finanslovsaftalen har det desværre ikke
været muligt at overholde fristen.

FEHA – Producentforeningen for Home Appliances, Danmark

Med lovforslaget indføres ikke nye
regler om behandling af personoplysninger.

Der henvises til kommentaren til
bemærkningerne fra Dansk Erhverv.

FEHA kvitterer for, at regeringen
har valgt at gøre BoligJobordningen permanent.
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FEHA foreslår, at lønudgifter til
service og reparation af hjemmets
elektriske udstyr omfattes af fradragsret efter ordningen.

Den konkrete udformning af ordningen, herunder de fradragsberettigede ydelser, er fastsat som resultat af en politisk proces, hvor der
har været mange hensyn at tage,
herunder til finansiering.

Finans Danmark

Finans Danmark har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Finanssektorens Arbejdsgiverforening har ikke bemærkninger til
lovforslaget, men henviser til eventuelle bemærkninger fra Finans
Danmark samt Forsikring & Pension.

FSR – danske revisorer

FSR – danske revisorer har ikke
bemærkninger til lovforslaget.

FTF

FTF mener generelt ikke, at der er
behov for skattelettelser, der reducerer provenuet og det økonomiske råderum, men at der derimod
bør satses på forbedring af velfærden, så den offentlige velfærd kan
matche både demografiudviklingen
og velstandseffekten.

Regeringen mener ikke, at det ene
skal udelukke det andet. Med finanslovsaftalen for 2018 gennemføres både skattelettelser og markante forbedringer af danskernes
velfærd. Der er i aftalen fx også afsat ca. 4,7 mia. kr. i alt til bedre
sundhed og ældrepleje i perioden
2018-21.

FTF finder, at BoligJobordningen
ikke bør gøres permanent i en situation, hvor branchen angiveligt
befinder sig på kapacitetsgrænsen,
og at ordningen kan risikere at puste til overophedning i boligbyggebranchen.

BoligJobordningen videreføres ikke af konjunkturpolitiske årsager.
Den permanente BoligJobordning
fastholder en velfungerende ordning, som hjælper de travle familier i hverdagen, samtidig med, at
det fortsat er attraktivt at renovere
boligen med energivenlige løsninger. Endvidere understøttes etableringen af velfungerende bredbånd i
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alle dele af Danmark. BoligJobordningen kan også medvirke
til at nedbringe sort arbejde.

Husportalen ApS

Husportalen ApS anfører, at bortfaldet af fradragsret for sikring af
yderdøre og vinduer mod oversvømmelse har markant negativ
betydning for firmaer, der arbejder
med denne type klimatilpasning,
og for de borgere, der bor i områder, der er truet af klimabetingede
oversvømmelser.

Der henvises til kommentaren til
bemærkningerne fra Dansk Byggeri.

LLO – Lejernes
Landsorganisation

LLO anfører, at det er meget besværligt for lejerne i den privatejede udlejningssektor at benytte BoligJobordningen, og anmoder på
den baggrund om, at ordningen
med tilskud til energiforbedring i
den ældre private udlejningssektor
videreføres. Det anføres, at støttemidlerne er opbrugt, og at både
udlejere og lejere var meget tilfredse med ordningen.

Lovforslaget viderefører BoligJobordningen som en permanent
ordning, jf. finanslovsaftalen for
2018. Ændringer af tilskudsordningen for energibesparende initiativer i private udlejningsejendomme og andre tilskudsordninger falder uden for rammerne af nærværende forslag.

Miljøorganisationen
Vedvarende Energi

Miljøorganisationen Vedvarende
Energi finder, at udgifter til energirådgivning i form af BedreBoligrapporter og energimærkningsrapporter, der ikke udarbejdes til en
hushandel, også bør omfattes af
fradragsretten efter BoligJobordningen, idet der henvises til, at investeringer i energibesparelser både giver beskæftigelse og reducerer
Danmarks klima- og miljøbelastning. Skattefradrag for sådanne
rapporter vil i højere grad end de
aktiviteter, der efter forslaget giver
fradragsret, opfylde BoligJobord-

Der henvises til kommentaren til
bemærkningerne fra Dansk Byggeri.
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ningens formål om jobskabelse.
Miljøorganisationen Vedvarende
Energi anfører herudover, at BoligJobordningen tilgodeser husejere,
der bor i eget hus, mens lejere generelt mister deres investering,
hvis de fraflytter lejligheden. Der
bør derfor laves en supplerende
ordning, der giver samme fordele
for lejere som for ejere til investeringer i energibesparelser o.l.

SEGES

Der henvises til kommentaren til
bemærkningerne fra BL – Danmarks Almene Boliger og LLO –
Lejerens Landsorganisation.

SEGES finder det hensigtsmæssigt
at afskaffe beskatningen af fri telefon for både arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende. SEGES påpeger, at det er en administrativ lempelse for erhvervslivet.
SEGES anfører dog, at det teknisk
ikke findes nødvendigt med en
ikrafttrædelse, der ligger så langt
ude i fremtiden.

SRF Skattefaglig Forening

SRF Skattefaglig Forening har ikke
bemærkninger til lovforslaget.

Tekniq

Tekniq vil gerne kvittere for regeringens initiativ til at ophæve beskatning af fri telefon og internet,
der vil lette virksomhedernes administrative byrder.

Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat ud fra en politisk prioritering.

Tekniq anfører i relation til BoligJobordningen, at man i udgangspunktet er meget tilfreds med lovforslagets udformning og for listen
over fradragsberettigede ydelser.
Tekniq havde dog gerne set, at en

Der kan som hidtil ikke foretages
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permanent BoligJobordning omfattede tilskud til materialeudgifter,
idet materialeudgifter til fx kedler
og vedvarende energiløsninger let
løber op i 150.000 kr., og materialernes andel af investeringen ofte
ligger på mellem 50 og 75 pct. af
investeringen.

fradrag for materialeudgifter.

Tekniq finder herudover, at reparation, installation eller udskiftning
af biokedelanlæg, pillefyr, massefyr
og biobrændselskedler burde være
medtaget på listen over fradragsberettigede ydelser, idet der er tale
om energiløsninger, som ofte er
eneste alternativ til udskiftning af
oliefyr.

Der kan som hidtil ikke foretages
fradrag for de nævnte ydelser. Der
henvises herudover til kommentaren til bemærkningerne fra Dansk
Byggeri.

Tekniq finder endvidere, at der må
være tale om en fejl, når det er
valgt at fjerne fradragsretten for
installation af intelligent varme-,
ventilations- og lysstyring, idet den
største energibesparelse ofte ligger
gemt i en intelligent og behovsstyret optimering af vand, varme m.v.

Der henvises til kommentaren til
bemærkningerne fra Dansk Byggeri.

Advokatfirmaet henviser til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.4.2.1., sidste afsnit,
hvoraf fremgår, at øvrige regler i
bekendtgørelse nr. 1059 af 17/11
2011 om børneopsparingskonti
fremover vil blive fastsat i en ny
bekendtgørelse, og at det ikke er
hensigten i den forbindelse at ændre gældende regler. De beskrevne
regler rejser imidlertid bl.a.
spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget for pensionsinstituttets råden
over den umyndiges, lovligt - ved
gave - erhvervede midler ved tilba-

Reglen i den gældende bekendtgørelse om, at pensionsinstituttet tilbagebetaler overskydende midler
ved overskridelse af beløbsgrænser
for de sammenlagte konti under ét,
blev indsat i den gældende bekendtgørelse i 2011. Reglen har ikke hidtil givet anledning til kritik
eller anledning til spørgsmål om
hjemmelsgrundlaget.
Det er imidlertid nu anført i lovforslagets bemærkninger, at det er
hensigten at ændre reglerne på dette punkt i den nye bekendtgørelse
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gebetaling til en indskyder.
Videre rejser reglerne spørgsmålet
om, hvordan pensionsinstituttet
udpeger en ”rette modtager” for et
tilbagebetalingsbeløb, herunder
eksempelvis om tilbagebetalingen
skal omfatte det senest indbetalte
beløb eller skal foretages forholdsmæssigt, og hvem beløbet
skal tilbagebetales til.

om børneopsparingskonti. Det vil
indebære, at overskydende beløb
efter sammenlægningen af to eller
flere børneopsparingskonti skal
indsættes på en almindelig konto
lydende på barnets navn i det pensionsinstitut, hvor børneopsparingskontoen videreføres. At overskydende beløb indsættes på en
almindelig konto tilhørende barnet
må anses for at være i bedst overensstemmelse med indskydernes
intentioner med oprettelse af en
børneopsparingskonto for barnet
og samtidig medføre en enklere
administration.

Ældre Sagen foreslår, at der til enlige pensionister gives et dobbelt
fradrag efter BoligJobordningen,
idet en enlig pensionist ofte har
samme udgifter som et par i forbindelse med boligen, men ofte
har en lavere indkomst end et par.
Ældre Sagen henviser til, at der i
den svenske ”BoligJobordning”
gives dobbelt fradrag for serviceudgifter til personer over 65 år og
opfordrer til, at eventuelle administrative problemer forbundet hermed løses.

Som led i finanslovsaftalen for
2018 videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning.
Det følger af aftalen, at der fra
2018 gives mulighed for et fradrag
på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person.
Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret på samme måde som
en række øvrige beløbsgrænser i
skattelovgivningen.

Herudover hilser Ældre Sagen afskaffelsen af udligningsskatten

Med lovforslaget ophæves udligningsskatten. Regeringen har ikke

Det er ikke fundet hensigtsmæssigt
at have forskellige fradragsgrænser
for serviceydelser for forskellige
persongrupper, ligesom den foreslåede særregel for enlige pensionister ville medføre administrative
udfordringer, der ikke er tilstede i
dag, hvor fradraget er let at administrere ud fra den enkelte skattepligtiges cpr-nummer.
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velkommen. Ældre Sagen advarer
dog mod at indføre en lignende
beskatning i fremtiden, fx som
konsekvens af eventuelle nye pensionsfradrag til løsning af samspilsproblemet.

planer om at indføre en lignende
beskatning i fremtiden.

Ældre Sagen har ikke bemærkninger til den foreslåede forhøjelse af
beløbsgrænserne for indskud på
børneopsparing.
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