Timebanker og skat
Timebanken har samme interesse som skattemyndigmyndighederne i at undgå, at nogen misbruger systemet
for egen vindings skyld.
Derfor har timebankprojektet lavet en afgrænsninger for systemet, der skal sikre, at det sociale holdes i
fokus. Det er samtidig en afgrænsning, der sikre, at der ikke vil ske misbrug i forhold til skattelovgivningen
og til organisering af sort arbejde.
1. Professionelle kan ikke udfører deres erhverv i timebanksystemet.
Man kan ikke få udført professionelt byggeriarbejde, VVS arbejde mm.
(En uddannet tømre kan til gengæld godt hjælpe en gammel dame med indkøbene.)
2. Selvstændige, der er medlem af timebanken, kan ikke bruge deres opsparede timer til at få ydelser i
deres virksomhed.
3. Timerne kan ikke konverteres til penge eller til varer.
Timebankprojektet har følgende muligheder for at kontrollere at afgrænsningen overholdes:
1. Alle der melder sig ind i timebanken bliver interviewet for at finde ud af hvad de ønsker af hjælp og
hvad de selv kan hjælpe med i timebanken. Allerede her vil timebankens personale sikre, at det man
tilbyder er indenfor kategorien af vennetjenester, og her vil professionelle der udfører deres erhverv
eller professionelle ydelser blive sorteret fra.
2. Al udveksling registreres – med adgang for skattemyndighederne.
Hvis ikke de ovennævnte afgrænsninger ikke overholdes, er det altså let at se det.
3. Timebanken bestemmer og finder den, der kan udfører den hjælp/ydelse, man måtte ønske. Hvis et
medlem ønsker professionel hjælp, f.eks. større håndværksarbejder, vil timebanken automatisk
henvise medlemmet til at få sit behov opfyldt udenfor timebankens regi.
4. Desuden arbejdes der på at lave en organisation for timebanker her i landet, som skal sikre en vis
standard og at timebanker i organisationen overholder de beskrevne afgrænsninger.
Som yderligere sikring vil timebanksystemet foreslå:
1. a. En anmeldepligt til de lokale skattemyndigheder, hvis man vil starte et timebanksystem.
Her skal man så redegøre for vilkårene for systemet – så det lokale skattevæsnet kan se, om systemet
overholder den beskrevne afgrænsning.
b. At der i lovgivningen indføjes en bemyndigelsesparagraf så Skatteministeren kan give tilladelse
til opstart af en timebank, som overholder den beskrevne afgrænsning. Og hvis timebanken ikke
overholder afgrænsningen kan Skatteministeren trække tilladelsen tilbage.
2. Lokale Skatte- og arbejdsmarkedsmyndigheder kan deltage i projektets styregruppe.
I Århus-projektet er Århus Kommunes Skatteforvaltning og Århus Kommunes
Arbejdsmarkedsafdeling repræsenteret i styregruppen.
Registreringen i timebanksystemet sker for at synliggøre, hvad mennesker yder til
fællesskabet/lokalsamfundet. Den er et udtryk for den rigdom, der er tilstede i et lokalsamfund. Ikke
markedsøkonomisk – men i form af social kapital.
Princippet om at man får noget til gode i en timebank, skal ikke ses snævert som et udtryk for, at man HAR
KRAV PÅ en modydelse. Det skal i højere grad ses som en pædagogisk måde, hvorpå man kan synliggøre,
at den hjælp man tilbyder sit lokalsamfund har en værdi. Også hvis det er en gammel kvinde, der ikke har
andet at give til sit lokalsamfund end telefonopkald til syge og ensomme i lokalområdet. Hendes konto i
timebanken er netop med til at vise hende, at hendes bidrag er anerkendt og værdsat, selv om det ikke har en
markedsmæssig værdi.
I timebanken er der ikke et juridisk krav om, at man skal have noget tilbage, hvis man har ydet noget. Der er
kun et moralsk krav. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at timebanken ikke ønsker et system, der kun
består af givere eller af modtagere. Man ønsker at mennesker er både givere og modtagere.
Kun ved gensidighed kan man skabe et velfungerende socialt netværk og lokalsamfund.
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