
 

 

 

 

 

 

 

 

   3. august 2020 

SEGES høringssvar: 

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Midlertidig forhøjelse af bund-
fradrag ved udlejning af fritidsboliger)  

Ministeriets journalnummer 2020 - 5783. 

SEGES takker for at have modtaget udkastet i høring. Vi har følgende bemærkninger. 

 

Ifølge udkastet og den politiske aftale er formået at tilskynde til udlejning af fritidshuse i 2020. 

Den politiske aftale blev indgået den 19. juni. 

 

Ifølge udkastet lægges der op til, at ændringen skal være gældende for indkomståret 2020.  

 

For personer med bagudforskudt indkomstår fra 1. juli til 30. juni vil formålet dermed ofte ikke 

kunne opnås. Dette skyldes, at deres indkomstår 2020 stort set er udløbet på tidspunktet for den 

politiske aftale. Dermed tilskyndes de ikke til større udlejning. For personer med andre bagudfor-

skudte indkomstår vil der tilsvarende være udfordringer ift. opnåelse af det angivne formål. 

 

Der skal derfor opfordres til, at den midlertidige forhøjelse af bundfradraget udvides til at gælde 

også for indkomståret 2021 for personer med bagudforskudt indkomstår. 

 

Derudover vil vi anbefale, at der ændres noget i eksempel 3 i de særlige bemærkninger, således 

at det sprogligt lægger sig helt op ad formuleringen af eksempel 2. 

 

I eksempel 2 angives følgende i relation til udlejning både privat og gennem bureau der indberet-

ter: ”anvendes bundfradraget der, hvor lejeindtægten giver det højeste bundfradrag” 

 

SEGES er enig i, at det i forbindelse med seneste lovændring på vores foranledning blev afklaret, 

at det er sådan bestemmelsen skal fortolkes, hvor der er udlejning på begge måder. 

 

I eksempel 3 står der:  

”Situationen svarer til eksempel 2, men her opnår udlejer størstedelen af sin lejeindtægt ved pri-

vat udlejning. Det indebærer, at udlejeren skal benytte det lave skematiske bundfradrag på 

11.500 kr., og at udlejer ikke kan anvende bundfradrag ved indkomsten på 5.000 kr. fra udlejning 

gennem et bureau, der indberetter lejeindtægter til Skatteforvaltningen.” 
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Sprogligt henviser ”det indebærer” til ”størstedelen af sin lejeindtægt ved privat udlejning” 

Dette kan umiddelbart give anledning til misforståelser, idet det som angivet i eksempel 2 ikke er 

afgørende, hvor størstedelen af lejeindtægten kommer fra, men hvor lejeindtægten giver det stør-

ste bundfradrag. 

Det anbefales derfor, at der i stedet skrives: 

 

”Situationen svarer til eksempel 2, men her opnås det største bundfradrag ift. lejeindtægten ved 

privat udlejning. Det indebærer, at udlejeren skal benytte det lave skematiske bundfradrag på 

11.500 kr., og at udlejer ikke kan anvende bundfradrag ved indkomsten på 5.000 kr. fra udlejning 

gennem et bureau, der indberetter lejeindtægter til Skatteforvaltningen.” 
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