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Side 2 

Spørgsmål: Agter ministeren at tage imod opfordringen fra formanden for regeringens ghetto-

udvalg, den såkaldte programbestyrelse, Jørgen Nue Møller, om at ministeren, programbesty-

relsen og projektmagerne fra Århus Vest i fællesskab finder en løsning, der gør det muligt at 

etablere timebanker i Danmark, som det er sket i 13 lande før og alene i England 73 gange si-

den 1998 på grund af projekternes store succes med at skabe sociale netværk og dermed mod-

virke marginalisering? 

Svar: Jeg har netop besvaret en række spørgsmål fra Folketinget om Timebank-projektet. Der 

henvises til mine svar på S 272 og 290 og på alm. del spm. 11. Derudover er spørgsmål S 275 

besvaret mundtligt i Folketinget den 2. november 2005.  

Som det fremgår af disse svar, har jeg ikke planer om at ændre skattelovgivningen, så deltagel-

se i Timebank-projektet med organiseret og systematisk udveksling af timer gøres skattefrit. 

Selv om der kun er tale om et forsøg med projektet i Urbanområdet i Århus, vil det alligevel 

kræve en ændring af skattelovgivningen. Der er ikke mulighed for at give dispensation for ud-

øvelse af i øvrigt skattepligtige aktiviteter – hverken for specielle områder eller bestemte perso-

ner eller aktiviteter. Dette følger af grundlovens § 43, hvorefter ingen skat kan pålægges, foran-

dres eller ophæves uden ved lov. Skatteministeriet har i overensstemmelse hermed meddelt 

Programbestyrelsen, at der ikke ses at være grundlag for at indlede et samarbejde om en for-

søgsordning. 

Problemet med Timebank-projektet er, at det, der er hele idéen i projektet – at organisere og sy-

stematisere udveksling af ydelsestimer indenfor en bred kreds af personer med forskellige 

kompetencer - medfører, at ordningen kommer til at svare til sort arbejde, hvis der ikke betales 

skat af de ydelser, man får til gengæld for sin egen indsats. 

Lige siden statsskatteloven blev vedtaget af Folketinget i 1903, har det været et klart princip, at 

gensidig udveksling af naturalier og arbejdsydelser er lige så skattepligtigt som udveksling af 

naturalier og arbejdsydelser med kontanter. Hvis dette ikke var tilfældet ville vi give et generelt 

skattemæssigt incitament til at fremme en skattefri naturalieøkonomi frem for en skattepligtig 

kontantøkonomi. 

Som jeg har understreget flere gange, sker der ikke beskatning af de personer, der yder ægte 

frivilligt socialt arbejde uden registrering i en Timebank og uden at forvente nogen form for 

modydelse. 

 


