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14. januar 2021 • CB 

Høringssvar vedrørende Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om 
spil  
 
Forslagene er et led i aftalen om finansloven for 2021 mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 

om bl.a. økonomiske stimuli, der holder hånden under danske familier og lønmodtagere, 

som er ramt af krisen.  

Der foreslås dels en midlertidig forbedring af boligjobordningen, dels mulighed for, at 

arbejdsgiveren giver ansatte et skattefrit gavekort til ”oplevelsesydelser”. 

Ældre Sagen er særlig tilfreds med, at beløbsgrænsen for fradraget for udgifter til 

serviceydelser, fx rengøring, foreslås hævet til 25.000 kr., og at fradraget samtidig foreslås 

sat op til 135 % af udgiften. Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er skatteværdien 

af fradraget efter de hidtidige regler kun lidt over 25 %, dvs. ikke meget mere end momsen.  

Efter vores opfattelse bør den højere fradragssats fastholdes efter 2021, ikke mindst for at 

modvirke sort arbejde, og beløbsgrænsen for serviceydelser bør også permanent være 

højere end de hidtidige 6.400 kr. Det vil bl.a. være til stor gavn for en del pensionister, der 

kan have behov for hjælp til praktiske gøremål i deres hjem. Ifølge fritvalgsdatabasen 

koster en times praktisk hjælp i hjemmet typisk godt 400 kr. inkl. moms, dvs. at der med 

den hidtidige beløbsgrænse knap nok er plads til at købe praktisk hjælp i en time hver 3. 

uge. 

Ældre Sagen skal samtidig henlede opmærksomheden på, at de udgifter, der dækkes af 

servicefradraget og af håndværkerfradraget, typisk er de samme for enlige og for par. Det 

har særligt betydning for pensionister, hvoraf en stor del er enlige. Vi vil derfor foreslå, at 

der fremover skal gælde en højere beløbsgrænse for enlige end for personer, der er 

gift/samlevende. Skatteministeriet har flere gange afvist en sådan idé med den 

begrundelse, at der er udfordringer med at administrere dette. Efter Ældre Sagens 

opfattelse bør det dog være muligt at finde en løsning på dette problem , fx ved Udbetaling 

Danmark allerede, om en pensionist er enlig eller ikke-enlig. 

Pensionister og andre overførselsindkomstmodtagere er ikke omfattet af muligheden for et 

skattefrit gavekort, i og med de ikke har en arbejdsgiver. Et ”oplevelseskort” vil efter vores 

opfattelse heller ikke være specielt egnet til pensionister, fordi der vil være meget stor 

forskel på, hvem der vil være i stand til at bruge et sådant kort.  
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Ifølge bemærkningerne skønnes oplevelseskortet at have en skatteværdi på 350 mio. kr. For 

yderligere at stimulere forbruget er det også planen at frigive de sidste to ugers feriepenge. 

Vi vil opfordre til også at indføre efterspørgselsstimulerende tiltag målrettet modtagere af 

overførselsindkomster, ligesom det var tilfældet, da de første tre ugers feriepenge blev 

frigivet. Det er vores klare indtryk, at mange pensionister også gerne vil være med til at 

sætte gang i forbruget igen, når dette igen bliver muligt. 

Venlig hilsen  
 

Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 


