Til
Skatteministeriet

Bornholm den 18. juli 2012
Vedr: Høringssvar fra Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening,
Udkast til lovforslag om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

I tilknytning til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelsen af loftet over
rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudlejning, øget beskatning af fri bil og beskatning af fuldt
skattepligtiges udenlandske lønindkomst) med J.nr. 2012-311-0085
Pendlergruppen ønsker at gøre indsigelse over for lovens udformning i forhold til nedsættelse af loft over
rejsefradrag fra nu gældende 50.000,- kr. til 25.000,- kr. pr. indkomst år med virkning fra og med
indkomståret 2013.
Pendlergruppen har sympati for skatteformens målsætning om at modvirke social dumpning, således at
udenlandsk arbejdskraft kommer til at betale skat i Danmark samt målsætningen om at modvirke at
skattepligtig løn konverteres til skattefrie godtgørelser.
Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer medlemmer, som alle er
distancependler (distancependler = en person, der har et job i nabokommunen i samme Region, hvor det er
nødvendigt enten at anvende flytransport eller at overnatte i nærheden af arbejdspladsen, for at kunne
varetage arbejdet til arbejdsgiverens tilfredshed).
Lovforslag i foreliggende udkast vil på en uhensigtsmæssig måde ramme bornholmske pendlere
(distancependlere), der vel som de eneste i Danmark har reelle omkostninger til rejse, logi og ophold, når
der skal arbejdes i nabo kommunen i den samme Region som vi tilhører (forstads kommune til
Hovedstaden).
Pendlergruppen finder ikke, at Regerings og forligspartiernes hensigt om at tilskynde arbejdstageren til at
søge beskæftigelse frem for passiv forsørgelse med den nuværende udformning kommer til at gælde
distancependlerne og Bornholm, som kommune. Alle borgere, der ønsker at have og fastholde bopæl på
øen har reelle omkostninger forbundet med et job uden for øen, hvor rejsefradraget nu for anden gang
reduceres, så det ikke længere er muligt i fuldt omfang at fratrække reelt afholdte udgifter forbundet med
at varetage et job i nabo kommunen af kortere varighed. Forslaget øger omkostninger for arbejdstageren
uforholdsmæssigt, hvor der på ingen måde er tale om social dumpning eller hvor arbejdsgiveren negativt
skattemæssig udnytter ligningsloven.

Lovforslaget i foreliggende udkast vil særligt for distancependlerne blive en yderligere barriere, når der skal
søges job af kortere varighed, som kan opleves diskriminerende i forhold til en enkelt udkants kommune i
Danmark, som vi næppe kan tænke er tilsigtet med lovforslaget. Derfor opfordres Skatteministeriet til at
udforme loven således, at reelle udgifter forbundet med varetagelse af job i nabokommunen inden for
samme Region i Danmark, hvor ophold uden for bopæl er nødvendig pga. af transportforhold ikke er
underlagt loft over rejsefradrag og/eller der for distancependlere findes et særlig ligningsmæssigt fradrag,
der i højere grad giver ligestilling, skaber vækst i lokalområdet og som sikrer at distancependlere får mere
ud af at arbejde frem for at vælge passiv forsørgelse.
Pendlergruppen ser frem til mødet med skatteministeren den 27. august 2012, hvor vi vil redegøre for de
store udfordringer distancependlerne har fået de senere år, som for de fleste giver en uoverstigelig barriere
at varetage et job i nabokommunen
Såfremt, der er behov for yderligere oplysninger vi til rådighed.
På vegne af ”distancependlerne”
Ved venlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
3024 4732

