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Skatteministeriet
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acb@skm.dk

Særskilt høring vedr. nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om
spil, j.nr. 2020-9652
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til den særskilte høring
vedr. nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Lempelse af
BoligJobordningen

i

2021,

skattefritagelse

af

visse

arbejdsgiverbetalte

gavekort

til

oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19- test m.v. og af tilbagebetalt covid-19støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)
Vores bemærkninger fremgår nedenfor.
Landbrug & Fødevarer er meget enige i de foreslåede ændringer om skattefritagelse af
arbejdsgiverbetalte covid-10-test mv. samt skattefritagelse af tilbagebetalt covid-19-støtte.
Landbrug & Fødevarer har følgende ændringsforslag, der har til formål at understøtte den
samfundsmæssige sundhed i et bredt perspektiv fremadrettet.
Udvidelse af den omfattet personkreds
Landbrug & Fødevarer foreslår at den omfattede personkreds, der er nævnt i lovforslagets § 1, nr. 4
udvides, således at også selvstændige erhvervsdrivende og dennes husstand skattefrit kan modtage
test og værnemidler.
Udvidelse de omfattede test
I dag er vaccinationer der gives i forbindelse med forretningsrejser, influenzavacciner mv.
skattepligtige. Mange arbejdstagere der modtager vaccinationerne beskattes dog ikke, fordi værdien
falder ind under bagatelgrænsen for private eller arbejdsrelaterede personalegoder. Dette er
arbejdsgiveren ansvarlig for at administrere.
Landbrug & Fødevarer foreslår, at de omfattede test, som følger af § 1, nr. 4 også omfatter andre
vaccinationer i det omfang, de indgår i et vaccinationsprogram udarbejdet af Statens Serum Institut.
Det kan netop f.eks. være som led i en forretningsrejse eller en influenzavaccine.
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Herigennem bliver det nemmere for den enkelte virksomhed at tage del i det brede
samfundsansvar, ligesom det vil være administrativt mindre bebyrdende.
Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.
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