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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 
Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og MCA@skm.dk 

Høring af udkast til forslag til L 73 - 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.) 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til L 73 

- 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.), som er sendt i høring den 20. november 2019.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. 

 

Landbrug & Fødevarer bemærker en uforholdsmæssig kort høringsfrist på kun fem dage til et 

lovforslag, som Skatteministeriet skønner at vedrøre ca. 0,5 mio. mennesker. En længere høringsfrist 

havde været værdsat og i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om god lovkvalitet. 

 

Landbrug & Fødevarer undres over, at regeringen ikke ønsker at fastholde afskaffelsen af 

beskatningen af fri telefon for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, som der ellers er nået 

enighed om med virkning fra 2020 på baggrund af finansloven 2018.  

 

En afskaffelse af beskatningen af fri telefon vil være til gavn for en stor del af den danske befolkning, 

og samtidig være et stærkt signal om at ville fremme den digitale omstilling og den moderne fleksible 

arbejdsplads.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at afskaffelsen bør fastholdes. En afskaffelse vil være proportionel 

med udviklingen af mobilabonnementer, som oftest indeholder fri tale og data. 

Arbejdsgiversomkostningerne til medarbejderens private benyttelse af telefon og internet vil derfor i 

praksis være langt lavere end de 2.800 kr. om året (2019 niveau), som medarbejderen beskattes af.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 

 
 
Maria Eun Elkjær  
Chefkonsulent 
 
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 
 
D +45 3339 4678 
M +45 2939 2503 
E MAEE@lf.dk 


