
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Særskilt høring – nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov 

om spil (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgi-

verbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-

test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det 

særlige bidrag til hestevæddeløbssporten) 

 

Hermed sendes to yderligere elementer, som er tilkommet efter afslutningen af høringen 

af ovennævnte lovforslag og derfor sendes i kort særskilt høring. Høringslisten er vedlagt. 

 

I perioden 22. december til og med 19. januar 2021 var lovforslag om ændring af lignings-

loven og lov om spil i offentlig høring. 

 

I forhold til den afsluttede høring er der tilføjet to nye elementer til lovforslaget: 

 

Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte covid-19-test mv. 

I lyset af den helt særlige situation som følge af den aktuelle covid-19-pandemi foreslås 

det at skattefritage arbejdsgiverbetalte covid-19-test og personlige værnemidler, der har til 

formål begrænse spredningen af smitte med covid-19. Skattefritagelsen foreslås at omfatte 

arbejdsgiverbetalte test og personlige værnemidler til den ansatte m.fl. selv og den ansatte 

m.fl.s husstand. Formålet med skattefritagelsen er at understøtte tiltag, som kan begrænse 

spredningen af smitte med covid-19 i det danske samfund samtidig med, at aktiviteten i 

samfundet opretholdes i størst muligt omfang.  

 

Skattefritagelse af tilbagebetalt covid-19-støtte 

Det foreslås at skattefritage beløb, der er modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge 

af covid-19, og som tilbagebetales senest 3 år efter modtagelsen. Beløb, der modtages i 

henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19, er skattepligtig indkomst for de virk-

somheder og personer, der modtager beløbet. I nogle tilfælde vælger den skattepligtige 

frivilligt at tilbagebetale det modtagne beløb, selv om den skattepligtige ikke er forpligtet 

til at betale beløbet tilbage. Imidlertid vil det modtagne beløb være skattepligtigt, når der 

er erhvervet endelig ret til beløbet, selv om beløbet efterfølgende tilbagebetales. Tilbage-

betalingen vil heller ikke være fradragsberettiget. Den skattepligtige kan derfor stå med en 

skatteregning, selv om beløbet er blevet tilbagebetalt. Med forslaget vil et beløb, der er 

modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19, være skattefrit, når den 
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skattepligtige tilbagebetaler beløbet senest 3 år fra modtagelsen. Hvis kun en del af støt-

ten tilbagebetales, vil der efter forslaget være skattefrihed for den del af støtten, som er 

tilbagebetalt. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de to nye elementer i lov-

forslaget senest onsdag den 27. januar 2021. Skatteministeriet skal beklage den korte hø-

ring, som skyldes, at de to nye elementer skal indgå i forslaget til lov om ændring af lig-

ningsloven og lov om spil, der forventes fremsat i Folketinget den 10. februar 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af j.nr. 2020-

9652 og med mca@skm.dk og acb@skm.dk på i kopi. Det bemærkes, at høringssvar, der 

sendes til Skatteministeriet, vil blive offentliggjort. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mie Caroline Al Jarrah (covid-19-test m.v.), 

mca@skm.dk eller tlf. 72 37 87 85 og Anne Christine Brønnum (tilbagebetalt covid-19-

støtte m.v.), acb@skm.dk eller 72 37 36 22. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Caroline Al Jarrah 
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