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Henvendelse til Skatteminister Morten Bødskov og Folketingets Skatteudvalg.
Henvendelse vedrørende Lovforslag L. 90. Forslag til lovændringer af lov om afgift af elektricitet m.v.
Fremsat 12-11-2020.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af
afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning.
Rejsearbejdere, der er udrejst en stor del af året, som har en bolig med Elvarme, vil ikke have samme fordel
med forslaget, om at nedsætte elvarmeafgiften fra 15,8 øre pr. kWh i 2021 til 0,8 øre pr. kWh for private
husholdninger. De vil så komme til at betale, en stor del af afgiften på 0,89 øre. Pr. forbrugt kWh. Der ligger
under 4000 kWh. frem for at skulle betale den nedsatte afgift på 0,8 øre. på en del af forbruget. Dertil
kommer campister der er fastligger, så betaler 2.gange elafgifter både derhjemme og på campingpladsen.
Det samme vil gøre sig gældende, for en enlig beboer eller folkepensionist m.v. i en bolig, med Elvarme.
Vi mener at, et årligt fradrag for år 2020. på 3700 kr. for enlige og samlevende og ægtepar på 4800 kr.
Der er grænsen for Varmehjælpen for pensionister som fremgår af Seniorhåndbogen, som må være
retningsgivende for fradraget, frem for et skønnet fradrag på 4000 kWh.
Det skulle gerne være således, at der er symmetri mellem BEK.1602 af 27/12/2019. Bekendtgørelse om social

pension, (førtidspension seniorpension og folkepension) § 19.stk.3. i beløbet mellem lovforslag L.90. § 6,
stk. 1, 1, pkt. og bekendtgørelse BEK.1602. § 19.stk.3.
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