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Vedr. forslag til  
Lov om ændring af kildeskatteloven og andre love (jeres j.nr. 2009-711-0029),  
Lov om Arbejdsmarkedsbidrag (jeres j.nr. 2009-311-0026),  
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (jeres j.nr. 2009-321-0013),  
Lov om ændring af ligningsloven, Lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksom-
hedsskatteloven (jeres j.nr. 2009-311-0028),  
Lov om en grøn check (jeres j.nr. 2009-311-0025) 
 
Håndværksrådet støtter overordnet set den foreslåede skattereform, som fornuftigt – 
og i rimelig afbalanceret form – nedsætter skatten på arbejde, og som samtidig er un-
derfinansieret i de kommende år på et niveau, som vi på nuværende tidspunkt finder 
passende konjunktursituationen taget i betragtning.  
 
Håndværksrådet har ingen bemærkninger til ”Forslag til Lov om ændring af kildeskatte-
loven og andre love”, (konsekvensændringsforslaget). 
 
Håndværksrådet støtter forslaget om ændring af Lov om Arbejdsmarkedsbidrag, hvor-
efter Arbejdsmarkedsbidraget regnes for en skat og ikke for et socialt bidrag.   
 
Pension 
Håndværksrådet kan støtte Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, idet rådet 
dog gerne så bedre sikring af selvstændige – også efter 2015.  
 
Som en del af finansieringen af reformen har forligsparterne valgt at sætte et loft for de 
årlige indbetalinger på skattebegunstigede ratepensionsordninger på 100.000 kr. 
Håndværksrådet kan godt støtte intentionerne om at begrænse skattebegunstigelsen 
af ratepensioner og skal kvittere for, at der er taget hensyn til selvstændiges ophørs-
pensionsordning, og at loftet først gælder for selvstændige efter 2015.  
 
Det er dog vores vurdering, at der også efter 2015 vil være mange selvstændige er-
hvervsdrivende, som efter en årrække uden mulighed for at spare op på en ratepensi-
on skal hente det tabte de sidste år. Den manglende mulighed for det er især et pro-
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blem for dem, der samtidig har et dårligt helbred, for de vil ikke turde satse på at indbe-
tale på en ratepension.  
 
Derfor så vi gerne, at 30 % loftet blev videreført efter 2015 eller alternativt, at selv-
stændige først var omfattet af 100.000 kr. loftet, når de samlet havde indbetalt fx 2 mio. 
kr. på ratepensioner. En anden og måske mere målrettet mulighed er at hæve loftet for 
personer over 50 år med et dokumenteret dårligt helbred og en relativt lille opsparing. 
   
Vi kan helt støtte de øvrige elementer i forslaget, herunder muligheden for at strække 
ratepensionen over en længere periode på maksimalt 15 år. 
 
Ligningsloven 
Håndværksrådet kan overordnet støtte indførelse af en ny og ensartet multimediebe-
skatning på 5.000 kr. årligt til indkomsten som en del af finansieringen. Vi mener dog, 
at det er helt afgørende, at det præciseres, at fx håndværkere, der har haft virksomhe-
dens mobile telefoner til rådighed på en arbejdsplads, kan tage disse med hjem – så-
fremt de er og forbliver slukkede, mens de er på bopælen – uden at det udløser be-
skatning. 
 
Uden en sådan regel vil håndværkere med stort besvær skulle tilbage til kontoret på vej 
hjem, hvilket nedsætter den samlede arbejdstid til skade for produktiviteten, og hvilket 
samtidig er til skade for miljøet, da transporten ofte vil være i bil.   
  
Det er for os uklart, om der er taget højde for en sådan situation i de foreslåede be-
mærkninger, som giver et eksempel på, at man formodes fritaget, hvis en bærbar PC 
tages hjem efter en tjenesterejse.  
 
Vi accepterer, at forslaget rammer mange selvstændige erhvervsdrivende på lige fod 
med lønmodtagere, men mener, at der mangler at tages stilling til, hvordan man kan 
drive virksomhed fra blandet bolig og erhverv i separate lokaler uden at betale multi-
medieskat, såfremt man har multimedieudstyr betalt af virksomheden i erhvervsloka-
lerne og kun der og ikke benytter dem privat. 
 
Desuden: 
Håndværksrådet kan støtte afskaffelsen af skattebegunstigelsen for medarbejderaktier, 
og ophævelse af 15 % grænsen for aktier, som led i finansieringen af skattereformen. 
 
Som et led i finansieringen kan vi også støtte forhøjelse af kilometergrænsen for den 
daglige befordring og indførelse af grønt miljøtillæg for firmabiler. Håndværksrådet kan 
også støtte forbedrede regler for befordring for lavtlønnede. 
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Øvrige forslag vedr. ændring af ligningsloven vurderes på nuværende tidspunkt ikke at 
have væsentlige konsekvenser for selvstændige erhvervsdrivende eller deres ansatte. 
 
Grøn check 
Håndværksrådet kan støtte forslaget om indførelse af en grøn check.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Søren Nicolaisen 
Afdelingschef i Håndværksrådet 
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