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Skatteudvalget
(Alm. del - bilag 506)

diverse
(Offentligt)

Skatteministeriet J.nr. 99/04-413-00545

Den Spørgsmål 252, 253 og 254

Til
? Folketingets Skatteudvalg

?Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.252, 253 og 254 af 19. april 2004.
?(Alm. del - bilag 402)

?Svend Erik Hovmand

/Ebbe Willumsen

Spørgsmål 252:
"Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af udvalgets spørgsmål 165, jf. alm.
del – bilag 233 bekræfte, at det er i strid med loven, såfremt én lønmodtager tildeles
skattefri rejsegodtgørelse, mens en anden lønmodtager med tilsvarende
arbejdsopgaver og arbejdssted, men med bopæl endnu længere væk fra
arbejdsstedet afvises af de kommunale skattemyndigheder?"

Svar:
Det fremgår af besvarelsen af udvalgets spørgsmål 165, at det er en meget konkret
bedømmelse i hver enkelt sag, om betingelserne i ligningslovens § 9 A er opfyldt,
og at bedømmelsen ikke kan foretages alene på baggrund af afstanden.

Endvidere er afstanden ikke alene afgørende for transporttiden, da der kan være
forskel på vejforholdene, motorvej kontra landevej, eller offentlige transportmidler,
f.eks. direkte togforbindelse kontra transport med cykel, bus og tog.

Endelig har lønmodtagere med tilsvarende arbejdsopgaver og arbejdssted ikke
nødvendigvis samme arbejdstid, og arbejdsgiveren stiller ikke nødvendigvis samme
krav til lønmodtagerne i relation til de arbejdsmæssigt begrundede instruktioner.
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Der kan således ikke på det foreliggende grundlag svares bekræftende på
spørgsmålet.

Spørgsmål 253:
"Hvilke initiativer vil ministeren tage for at rette op på dette problem?"

Svar:
Der vil fortsat blive orienteret om reglerne, jf. besvarelsen af spørgsmål 165, hvoraf
det fremgår, at Told- og Skattestyrelsen har afholdt instruktion/vejledningsmøde
vedrørende skattefri rejsegodtgørelse, senest den 28. april 2004,  at der forefindes
en vejledning på området, og at der findes en ligningsvejledning, der opdateres 4
gange årligt.

På denne måde vil der også i fremtiden blive arbejdet med information om reglerne,
således at man sikrer, at de lønmodtagere, der er berettigede, kan få udbetalt
skattefri rejsegodtgørelse eller tage fradrag efter standardsatserne, og omvendt, at
de lønmodtagere, der ikke er berettigede, ikke får skattefri rejsegodtgørelse eller
standardfradrag.

Spørgsmål 254:
"Vil ministeren indhente oplysninger om praksis i henholdsvis Sydfalster, Bogense,
Vordingborg og Nyborg kommuner i forhold til ligningslovens § 9 A?"

Svar:
Told- og Skattestyrelsen har rettet henvendelse til de pågældende kommuner.

Sydfalster Kommune har oplyst, at der foretages en konkret bedømmelse i hver
enkelt sag, og at der ved denne bedømmelse bl.a. lægges vægt på, om den ansatte
har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, om den ansatte har
mulighed for at komme hjem og overnatte, om der har været overnattet ude, om 
det er arbejdet, der nødvendiggør overnatning ude, og afstanden mellem bopælen
og arbejdet.

Bogense Kommune har oplyst, at kommunen er af den opfattelse, at hver enkelt sag
skal have en konkret bedømmelse. Betingelserne for fradrag efter ligningslovens §
9 A skal være opfyldt, og man skal ved bedømmelsen lægge vægt på alle konkrete
forhold, herunder afstand, transporttid, merudgifter og arbejdsdagens længde.

Bogense Kommune har tillige oplyst, at kommunen ofte drøfter regelsættet med
nabokommunerne. Der er tale om løsning af konkrete sager og generelle drøftelser,
hvor man ønsker at kende nabokommunens holdning, for at opnå en ensartet
sagsbehandling.
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Skat Sydsjælland (et skattesamarbejde mellem Langebæk, Møn og Vordingborg
kommuner) har oplyst, at der ved vurderingen af, om der er mulighed for at
overnatte på sædvanlig bopæl, foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt
situation, hvor der lægges vægt på arbejdstidens længde (herunder
instruktionsbeføjelser og arbejdstidsbestemmelser), afstanden mellem den
sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, og det tidsinterval der bliver til
rest til ophold i hjemmet mellem 2 arbejdsperioder.

Skattesamarbejdet Østfyn (Nyborg Kommune og Ørbæk Kommune) er af den
opfattelse, at der ved vurderingen af, om en lønmodtager er omfattet af
ligningslovens § 9 A, ikke kun er tale om et rent afstandskriterium, men at der også
indgår andre konkrete forhold f.eks. arbejdstidens længde i vurderingen af, om det
er muligt at overnatte på bopælen. 

Skattesamarbejdet kunne tillige oplyse, at Nyborg for tiden har mere end 300
personer, der dagligt pendler frem og tilbage mellem Nyborg og Sjælland incl.
København, hvor afstanden er 132 km hver vej. En lønmodtager, som vælger at
overnatte i København i forbindelse med et midlertidigt arbejde, anses derfor ikke
umiddelbart for omfattet af ligningslovens § 9 A, med mindre der er konkrete
forhold, som forhindrer lønmodtageren i at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det
kan f.eks. være begrænset tid fra ophør af dagens arbejde til påbegyndelse af næste
dags arbejde.


