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Høring over lovforslag L 129 – j.nr. 2020 – 7586
SEGES har som tidligere skrevet ikke modtaget lovforslaget i høring. Det er fremsat og der er udarbejdet høringsskema. Vi anmoder derfor venligst om særskilt svar på nedenstående.
Beskatning af fri bil
I lovforslaget omtales gentagne gange, at beskatningen af fri bil og ændringerne heri vedrører situationer, hvor fri bil stilles til rådighed af arbejdsgiveren overfor en ansat.
SEGES bemærker, at beskatningen af fri bil også finder anvendelse, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende har en bil i virksomhedsordningen, og denne anvendes delvist privat. Det følger
af VSL § 1, stk. 3, hvorefter ligningslovens § 16 finder tilsvarende anvendelse. Ideen bag dette er,
at fri bil i virksomhedsordningen skal behandles på samme måde, som hvis man som ansat har fri
bil til rådighed.
SEGES skal opfordre til, at denne ligestilling også kommer til at gælde ift. ladestander, jf. forslaget til at der i § 16, stk. 4, indsættes 26. og 27. pkt.
Således at:
- Udgifterne til denne og installationen heraf kan afholdes af virksomheden uden at det anses for en hævning
- At ladestanderen kan indgå i virksomhedsordningen
- At skattefriheden efter en sammenhængende periode på 6 måneder også kommer til at
gælde for selvstændigt erhvervsdrivende, således at ladestanderen – som ved lønmodtagere – kan udgå af virksomhedsordningen uden skattemæssige konsekvenser
hvor der indgår en elbil eller plugindhybridbil i virksomhedsordningen, og ladestanderen bruges til
denne (og evt. til andre opladelige biler).
Der bør ske en ligestilling efter ovenstående principper. Således at et sådant blandet aktiv kan
indgå i virksomhedsordningen (kræver en mindre ændring af VSL § 1), og således at de selvstændigt erhvervsdrivende ikke skal beskattes hårdere end lønmodtagere vedrørende ladestandere.
Udlejning af biler
I bemærkningerne til ændringen af LL § 15 R står:

”Betaler udlejeren et gebyr til en formidler af lejeaftalen, indgår dette gebyr ikke i bruttolejeindtægten.”
Umiddelbart må det betyde, at hvis bilen lejes ud til 2.000 kr. og gebyret til udlejningsbureauet er
300 kr., så er det alene 1.700 kr., der skal indgå i beregningen, hvorfor der herudover er bundfradraget og 40 %-fradraget. Eller med andre ord, at gebyret ikke er en omkostning, der er omfattet
af disse to fradrag. Kan dette bekræftes?
Kan det bekræftes, at dette gælder generelt ift. de deleøkonomiske regler, dvs. også ved fx LL §
15 O, § 15 P mv.?
Således at fx et gebyr til Dansommer for udlejning af en skatteyders sommerhus heller ikke skal
medregnes til bruttolejen?
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