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Ægtefællefradrag for pendlere med bopæl i Tyskland (Grænsependlerfradrag)
Som det er fremgået af dagspressen har regeringen sammen med Dansk Folkeparti indgået en
aftale om bl. a. afskaffelse af ægtefællefradraget til visse begrænset skattepligtige som led i
finansieringen af forårspakken 2.0.
Som formand for grænsegængerne med bopæl i Tyskland og arbejde i Danmark (Foreningen
Grænsegænger), som repræsenterer i alt 12.000 pendlere, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at
en afskaffelse af fradraget vil have vidtrækkende konsekvenser.
I 1988 blev ”grænsependlerfradraget” indført for at sikre ligestillingen med ubegrænset
skattepligtige. Hvis ægtefællefradraget bortfalder, bliver ligestillingsprincippet tilsidesat.
Lønmodtagere, som i mange år har haft Danmark som arbejdssted, opfatter
grænsependlerfradraget som en hævdvunden ret, de har indrettet deres personlige økonomi efter.
Det vil for grænsegængerne også medføre en skatteforhøjelse på trods af det aktuelt gældende
skattestop og blive opfattet som en yderligere barriere for den ellers ønskede frie bevægelighed af
arbejdskraften i Europa.
For det offentlige vil det næppe medføre en nettogevinst, i det der må påregnes en væsentlig øget
administration af den nye ordning, der kræver mere kontrol med mange mindre fradrag i forhold til
det gældende standardbeløb på aktuelt 42.000 DKK. For grænsegængerne vil det også medføre
øgede omkostninger til revisorer. Afklaringen af mange forskellige fradrag vil derudover medføre
stigende informationsproblemer og sprogvanskeligheder.
Vi er forundret over, at hverken ”Foreningen Grænsegænger” eller ”Infocenter Grænse” i
Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig har været høringspart, da vi gerne havde fremlagt vores
argumenter på et tidligere tidspunkt. Vi står selvfølgelig gerne til rådighed for at redegøre for vores
argumenter overfor skatteudvalget.
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