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Henvendelse til Skatteminister Morten Bødskov og Folketingets Skatteudvalg vedrørende Lovforslag L. 73
Fremsat 20. dec.2019.
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.).

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder at. regeringens fastholdelse af, den nuværende beskatning af fri telefon
og Internet m.v. Det ikke er i tråd den tidligere regerings Finanslovsaftale for 2018, fra år 2020. blev der
vedtaget skattefrihed, for arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet.
Med hensyn til at, ændringen rammer skævt, er det korrekt, det rammer socialt skæft i modsat fortegn. Den
rammer rejsearbejdere, og andre der arbejder i udlandet med arbejdskontrakter. Der er indgået efter reglen
Finanslovsaftalen år 2018. gældende for år 2020.
Det fremgår af lovforslaget at værdien af fri telefon beskattes af et beløb på 2900 kr. + Arbejdsmarkedsbidrag
8. %. for år 2020. Sammenlagt beløb med ægtefælden uden arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.er det 4,350 kr. for
år 2020. Efter nedsættelsen på ægtefældernes beskatning på 25 %. Over 3700 kr. Det er et betragtelig stort
beløb.
Samtidig skal nævnes at, arbejdstageren kan fratrække beløbet for udgifter til benyttelse af egen telefon,
Internet i arbejdsgiveren tjeneste, gælder Ligningslovens §. 9. beløbsgrænse på 6,300 kr. for år 2020. før,
udgifterne kan fratrækkes på Selvangivelsen. Det bliver en dyr fornøjelse at bruge telefon og Internet i
arbejdsgiverens tjeneste.
Vi kan konstatere at det er et lovforslag, der rammer totalt socialt skævt, for mange der er rejsearbejdere. De,
der har indgået en Ansættelseskontrakter i år 2019.for 2020. Som, er udstationerede og arbejder i udlandet
og, som der ikke har den store løn. Men, mod forventningen om at, arbejdstageren og ægtefælden, kan få
arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet i året 2020. De bliver rigtig godt og grundigt, taget ved næsen under
falske forudsætninger, med dyre udgifter til følge.
Vi forslår derfor at loven, ikke skal gælde for rejsende arbejdstager, der arbejder i udlandet. Fordi
arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet, er en nem mulighed for at kontakte familie og pårørende, medens
arbejdstageren er udstationeret.
Med venlig hilsen
Hans Erik Meyer
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