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Skatteministeriet 

Att.: Mie Caroline Al Jarrah 

Nicolai Eigveds Gade 28 

1402 København K 

19. januar 2018 

Fri telefon, boligjobordning m.v. 

Dansk Erhverv har den 21. december 2017 modtaget et lovforslag om ændring af ligningsloven og 

forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og 

internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser vedrørende børneopspa-

ring) i høring. 

 

Permanent BoligJobordning 

Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at man vælger at gøre Serviceboligjobordningen perma-

nent. Forudsætningen for at der kan skabes et hvidt hjemmeservicemarked, vil være, at der er sik-

kerhed for, at ordningen vil fortsætte.  

 

Dansk Erhverv mener imidlertid fortsat, at den nu permanente Boligjobordning er en sekunda-

ordning i sammenligning med den svenske. Det er ærgerligt, at man ikke benyttede lejligheden til 

at få en ny boligjobordning, som rettede op på de fejl, der har været med den eksisterende. Hvis 

serviceboligjobordningen for alvor skal kunne skabe et hvidt hjemmeservicemarked, så kræver 

det, at beløbsgrænsen bliver sat op, og at fradragsværdien gøres højere.  

 

I Sverige har man en beløbsgrænse på 50.000 kr. og en fradragsværdi på 50 pct. Dette har med-

ført, at man har et meget stort privat hvidt hjemmeservicemarked, som har givet mange tusinde 

indvandrere fodfæste på arbejdsmarkedet samtidig med, at man har sikret hjælp til travle børne-

familier og pensionister.  

 

Man burde også have skelet til den svenske ordning i forhold til det administrative. I i Danmark 

er det de private, der skal indberette og først efterfølgende får skattefradraget, mens det i Sverige 

er de registrerede virksomheder, der skal gøre det, hvormed de private får fradraget straks. Den 

administrative enkelthed for den enkelte borger har også været med til sikre en stor udbredelse af 

den svenske hjemmeserviceordning. 

 

Dansk Erhverv ærgrer sig også over, at man ikke har udvidet hjemmeserviceordningen til også at 

omfatte flytteydelser for private. I Sverige har man denne mulighed, og en udvidelse af hjemme-

service til også at omfatte flytteydelser vil give en mulighed for også på dette område at sikre ord-

nede forhold. 
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Ophævelse af beskatning af fri telefon 

Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at man vil ophæve beskatningen af fri telefon. For rigtig 

mange er telefonen det vigtigste arbejdsredskab. En skat på telefonen har medført mindre fleksi-

bilitet for både arbejdstagere og arbejdsgivere. 

 

Dansk Erhverv vil dog bemærke, at en fjernelse af beskatningen kan medføre visse praktiske 

momsrelaterede udfordringer i forhold til virksomhedernes opgørelse af deres konkrete momsfra-

drag for mobiltelefoner.    

 

Ifølge momsloven har virksomheder, der stiller mobiltelefoner til rådighed for medarbejdere, som 

anvendes delvist privat, et skønsmæssigt momsfradrag for indkøb og drift af disse. Det vil sige, at 

virksomhederne skal skønne, hvor meget mobiltelefonerne anvendes henholdsvis erhvervsmæs-

sigt og privat. 

 

I praksis foregår den momsmæssige håndtering af dette momsfradrag ofte således, at momsfra-

draget følger HR-afdelingens skattemæssige håndtering af de enkelte mobiltelefoner, som er en-

ten skattefri eller skattepligtige afhængig af brugen af disse. 

 

Denne simple håndtering af momsfradragsretten for mobiltelefonerne vil alt andet lige blive mere 

kompliceret ved en afskaffelse af beskatningen af fri telefon.  

 

Der vil især være tale om en udfordring i de tilfælde, hvor virksomhederne både tilbyder rene ar-

bejdstelefoner og telefoner til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. 

 

Øvrige elementer 

Dansk Erhverv har ikke nogen bemærkninger til de øvrige elementer i lovforslaget. 

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for yderligere bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


