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Høring af udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og ændring af
bekendtgørelse, j.nr. 2021-6814
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til
forslag til lov om ændring af ligningsloven (Afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser
efter boligjobordningen) og udkast til bekendtgørelse om boligjobordningen fra og med 1.
april 2022, som er sendt i høring den 21. december 2021.
Vores bemærkninger fremgår nedenfor.
I lyset af efterspørgslen på arbejdskraft i byggebranchen har Landbrug & Fødevarer
overordnet politisk forståelse for, at man ønsker at regulere fradragsretten for
håndværksydelser. Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set en mere klimavenlig
løsningsmodel, hvor den skattepligtige f.eks. selv kunne vælge at anvende sit fradrag til
enten service- eller håndsværksydelser. Hertil kunne de omfattede serviceydelser udvides
med reparationsydelser med henblik på at tilskynde muligheden for reparere på det
eksisterende i stedet for at erhverve noget nyt i tråd med de gældende omfattede ydelser
vedr. ”grøn istandsættelse”. Herigennem ville der fortsat være et incitament til
energiforbedringer og andre ydelser, der tilskynder den grønne omstilling.
Særligt ved. lovforslagets § 1 (ændringer af Ligningslovens § 8 V)
I § 1, pkt. 2 forslås, at der i Ligningslovens § 8 V, stk. 4 indsættes et nyt pkt. 4 med følgende
tekst:
”For personer, hvis indkomstår ikke følger kalenderåret, og hvis indkomstår 2023 begynder
inden den 1. april 2022, henføres fradrag for arbejde omfattet af stk. 2, nr. 5, 2. pkt., udført
i marts 2022 til indkomståret 2022.”
Landbrug & Fødevarer er som udgangspunkt enige i den foreslåede ændring, da det
uanset indkomstårets begyndelse dermed er sikret, at indkomståret 2022 er sidste år med
fradrag for håndværksydelser efter boligjobordningen.
Det kan efter Landbrug & Fødevarers opfattelse dog medføre, at skatteydere med
bagudforskudt indkomstår inden 1. april stilles dårligere end andre skatteydere, idet der
kan opstå situationer, hvor disse skatteydere ikke opnår fradrag for håndværksydelser der
er udført i marts 2022.
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Eksempel:
En skatteyder har bagudforskudt indkomstår, så indkomståret 2022 består af perioden 1.
marts 2021 – 28. februar 2022.
Indkomståret 2023 vil således bestå af perioden 1. marts 2022 – 28. februar 2023.
Et fradrag for håndværksydelse der er udført i marts 2022 vil derfor sædvanligvis tilhøre
indkomståret 2023, men efter den foreslåede ændring skal fradraget henføres til
indkomståret 2022.
Hvis denne skatteyder i fx efteråret 2021 har fået udført håndværksydelser omfattet af
boligjobordningen, hvor udgifterne til arbejdslønnen inkl. moms udgør minimum 12.900 kr.,
så vil skatteyderen have opbrugt fradragsmulighederne for indkomståret 2022.
Denne skatteyder vil på grund af den foreslåede regel dermed ikke kunne få fradrag for
håndværksydelser der er udført i marts 2022, da disse udgifter også skal henføres til
indkomståret 2022, selvom arbejdet først er udført i skatteyderens indkomstår 2023.
Det er derfor Landbrug & Fødevarers opfattelse, at denne skatteyder stilles dårligere end
skatteydere, der fx har kalenderårsregnskab.
Eksemplet kan efter SEGES opfattelse sammenlignes med den problemstilling der opstod
for skatteydere med bagudforskudt indkomstår i forbindelse med fremsættelsen af
lovforslag L 95 af 16. december 2015 om ændringerne af boligjobordningen for 2016 og
2017.
I høringsfasen påpegede det daværende SEGES, at de foreslåede regler ville betyde, at
der for disse skatteydere ville være forskellige beløbsgrænser for fradragets størrelse for
indkomståret 2016. I en del af indkomståret ville beløbsgrænsen være på 15.000 kr. efter
de gældende regler, men i en anden del af samme indkomstår ville beløbsgrænsen på
baggrund af de foreslåede ændringer være hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.
Derudover var der i lovforslaget ikke taget højde for, at disse skatteydere i det
bagudforskudte indkomstår 2018 ikke kunne få fradrag for arbejde, der var udført i 2017.
Ved 2. behandlingen af L 95 blev der - på baggrund af SEGES bemærkninger til
lovforslaget - derfor stillet ændringsforslag for at imødekomme disse problemstillinger,
således at der til lovforslagets § 2 blev indsat et nyt stk. 5. Ændringen gav herefter
skatteydere med bagudforskudt indkomstår mulighed for at vælge, om de for indkomståret
2016 ville anvende beløbsgrænsen der var gældende for kalenderåret 2015 eller 2016.
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Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at der i lovforslaget vedrørende ligningslovens § 8
V, stk. 4 tilføjes en bestemmelse der sikrer, at skatteydere med bagudforskudt indkomstår
hvor indkomståret 2023 starter inden 1. april 2022 stadig har ret til fradraget for
håndværksydelser, hvor arbejdet er udført i marts 2022.
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