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Bemærkninger til lovforslag om ændring af "kildeskatteloven m.fl." 

LO vil i forbindelse lned lovforslaget om ændring af "kildeskatteloven, ligningsloven, 

lov om indkomstbeskatning, pensionsbeskatningsloven", samt de nye love om "grøn 
check og lov om arbejdsmarkedsbidrag" gøre nedenstående synspunkter gældende. 

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forslag til lov om arbejdsmar- 
kedsbidrag 

De to lovforslag indeholder dels en forenkling af den gamle lov om arbejdsmarkedsbi- 

drag, dels sikres der overensstemmelse mellem reglerne for opkrævning af arbejdsmar- 

kedsbidrag med reglerne for de øvrige skatter på arbejdsindkomst. Der sker dog også en 

mindre udvidelse af de indkomster, der kan give anledning til betaling af arbejdsmar- 

kedsbidrag. Lovforslaget skønnes at indbringe et merprovenu på 15 mio. kr. 

Den nye lovgivning er betydeligt enklere end den tidligere, og samtidig sikrer udvidel- 

sen af skatte basen en mere ensartet beskatning af forskellige typer af indkomster. LO 

bifalder derfor lovændringen. 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om indkomstbeskatning af selv- 

stændige erhvervsdrivende 

Lovforslaget betyder, at der ikke længere er en skattefordel ved medarbejderobligationer 

og individuelle medarbejderaktieordninger. De gældende regler har været oplagt urime- 
lige og har sikret højtlønnede muligheden for at få en del af lønnen udbetalt til en meget 

lav beskatning. LO kan derfor fuldt ud bakke op omkring dette forslag. 

Lovforslaget sikrer et forhøjet tillæg for lavtlønnede til befordringsfradraget. Tillægget 
udgjorde tidligere 25 pct., men hæves til 64 pct. Det betyder, at lavtlønnede med kort til 

arbejde bliver kompenseret fuldt ud for reduktionen i de ligningsmæssige fradrag. Det 

gælder dog ikke lavtlønnede med mere end 41 kilometers transport til arbejde. I aftale- 

teksten frclngår det, at man vil fastholde gevinsten ved lavtlønnet beskæftigelse, som 

indebærcr en vis bcfordring. Denne hensigt tilsiger, at det maksimale fradrag bør hævcs 

til 25.700 i stcdct for 15.400 kr. Det vil sikre fuld kompensation til lavtlønnede med op 

til 60 kilometers transport til arbejde. 



Under de gældende regler får dagplejere et særligt fradrag, der udgør 46 pct. af lønnen. 
Dette fradrag hæves til 60 pct. af lønnen. Det højere fradrag dækker dog ikke helt det 
tab, som dagplejerne får ved reduktionen i den skattemæssige værdi af fradraget. Der- 
med sikres det kun næsten, at dette fradrag bibeholder værdien. LO finder det hensigts- 
mæssigt, at dagplejerne ikke bliver negativt berørt af begrænsningen i fradragsretten. 

Der indføres et grønt miljøtillæg for firmabiler. Det nye tillæg vil give et større incita- 

ment til at vælge mere brændstoføkonomisk ved køb af firmabiler. Det vil give anled- 
ning til nlindre C02-udledning. LO bakker op omkring dette element i lovforslaget. LO 
vil samtidig give udtryk for utilfredshed med, at et tidligere element i skatteaftalen blev 
fjernet - nelnlig forslaget om at pålægge et privatanvendelsestillæg for varebiler, som er 
indregistreret før den 3. juni 1998. Det ville have sikret en hurtigere udskiftning af de 

gamle C02-forurenende biler og dermed et bedre miljø. 

I lovforslaget indføres en ny multimediebeskatning, hvorefter personer, der får stillet 

computer, telefon eller internet til rådighed, tillægges 5.000 kr. årligt i indkomst. LO 
støtter som udgangspunkt beskatningen af frynsegoder. Det skal sikres, at indkomst be- 
skattes uafhængigt af hvilken form, den optræder i. Den nye beskatning virker dog alt 
for tilfældig og vil i mange tilfælde være alt for høj. For mange ansatte er de berørte 
goder meget tæt knyttet op til arbejdslivet, mens den private brug er marginal. Det bety- 
der, at den ekstra beskatning langt overstiger den værdi, frynsegodet har for disse ansat- 

te. Derudover vil mange lønmodtagere kun have enten fri telefon eller computer til rå- 
dighed. I disse tilfælde vil den nye multimedieskat også give anledning til en beskat- 
ning, der er højere end værdien af personalegodet. LO anbefaler derfor, at der sikres en 
betydeligt bedre sammenhæng mellem beskatningen og den faktiske personlige værdi af 
personalegodet. 

Derudover skal der i ordningen sikres en "smidighed", som gør, at man f.eks. kan have 
sinPDA/arbejdstelefon med hjem uden at man skal beskattes heraf. Hvis det ikke kan 
lade sig gøre, vil det f.eks. kunne medføre, at man som ansat i hjemmeplejen efter sidste 

hjemlnebesøg skal forbi sin arbejdsplads og aflevere sin PDA, inden man tager hjem. 

Næste morgen skal man så igen forbi sin arbejdsplads inden det første hjemmebesøg. 
Det vil medføre betydelige ekstra-omkostninger og uhensigtsmæssige arbejdsgange i 

den offentlige service. 

Skattekolnlnissionen foreslog, at der skulle ske en beskatning af sundhedsforsikringer, 

der efterhånden har fået en meget stor udbredelse. LO beklager, at denne anbefaling 
ikke er blevet fulgt. Det er særligt ærgerligt, når skatteaftalen ellers forsøger at gøre op 
med andre skævvridende frynsegoder. 

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven 

I lovforslaget sættes der en grænse over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensio- 

ner og ophørende livrenter på 100.000 kr. Det er hensigtsmæssigt at begrænse den skat- 
tetænkning, der finder sted gennem meget høje pensionsindbetalinger. 

I lovforslaget findes der dog en undtagelse for indbetalinger til en varig livrente. Det 
betyder, at personer, der betaler topskat, stadig kan reducere beskatningen markant. For- 
slaget vil derfor kun have begrænset betydning. 
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Grænsen for fradragsberettigede indbetalinger bør derfor gælde for alle typer af pensi- 
onsindbetalinger med løbende udbetaling. 

Lov om en grøn check 

I Lovforslaget indføres en grøn check på 1.300 kr. til alle personer over 18 år, derudover 
udbetales yderligere 300 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år. Dette tillæg kan dog 

maksimalt udbetales til to børn. Den grønne check af trappes med 7,5 pct. ved indkom- 
ster, der overstiger 360.000 kr. 

Den grønne check vil sikre de dårligst stillede en højere disponibel indkomst; men den 
grønne check vil ikke tilnærmelsesvis dække de udgifter, som højere grønne afgifter og 
sundhedsafgifter vil pålægge den enkelte husholdning. Samtidig indebærer aftrapningen 

af den grønne check, at den sammensatte marginalbeskatning bliver højere for de berør- 
te personer. Det betyder, at den forhøjelse af grænsen for betaling af topskat, der også er 
en del af skattereformen, reelt bliver mindre på grund af denne nye ekstrabeskatning. 

Det er endvidere uforståeligt, at familier med mange børn ikke kompenseres forholds- 
mæssigt. Dette hensyn gælder også dagplejere, der gennem de højere afgifter rammes i 

særlig høj grad ved at have 4-5 børn hjemme i dagtimerne. Dagplejerne bør derfor kom- 
penseres for denne ekstraudgift, og modtage en grøn check på 300 kr. pr. barn de passer. 

Belnærkllingerne er afgivet med forbehold for godkendelse i LO's styrende organer. 

På vegne af LO's Daglig Ledelse 
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