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Til Folketinget – Skatteudvalget
Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar, der er
modtaget efter høringsfristens udløb, vedrørende forslag til lov om ændring af lov om
ændring af ligningsloven og forskellige andre love (fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.) (L 73).

Morten Bødskov
/ Søren Schou

Organisation

Bemærkninger

Kommentarer

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri beklager den uacceptabelt korte høringsfrist for
lovforslaget, som der i skrivende
stund ikke er indgået politisk aftale
om.

Der henvises til kommentaren til
Dansk Erhverv om den korte høringsfrist, jf. høringsskema af 27.
november 2019 (L 73 – bilag 4).

Dansk Byggeri henviser til, at de
tidligere har kvitteret positivt for
afskaffelse af beskatningen af fri
telefon og endda opfordret til at
fremrykke afskaffelsen.
Dansk Byggeri anfører, at det er
dybt beklageligt, at skattefritagelsen ikke bliver gennemført og henviser til, at hovedreglen for beskatning burde være, at man beskatter
ting, vi gerne vil have mindre af i
samfundet, fx udledning af drivhusgasser, og lemper skatten på
det, vi gerne vil have mere af, fx et
digitaliseret og fleksibelt arbejdsmarked.
Erhvervsstyrelsen

Der henvises til kommentarerne til
Akademikerne og Dansk Erhverv
om henholdsvis digital udvikling
og fleksibilitet i arbejdet, jf. høringsskema af 27. november 2019
(L 73 – bilag 4).

Erhvervsstyrelsens Område for
Bedre Regulering (OBR) vurderer,
at lovforslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.
OBR har ikke bemærkninger til
Skatteministeriets vurdering af, at
principperne for agil erhvervsrettet
regulering ikke er relevante for de
konkrete ændringer i lovforslaget.
OBR minder om, at Skatteministeriet jf. Lovkvalitetsvejledningen
bør sende udkast til erhvervsrettet
regulering i høring hos OBR så
vidt muligt 6 uger før den offentlige høring og henviser til de vurderinger, som OBR skal foretage.

Det medgives, at den korte høringsfrist ligesom for de eksterne
høringsparter ikke er optimal. Der
henvises til kommentaren til
Dansk Erhverv om den korte høringsfrist, jf. høringsskema af 27.
november 2019 (L 73 – bilag 4).
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