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Vedr. pendlerfradrag på Kronprinsesse Marys Bro.
Kære Kristian Lauritzen,
Jeg tillader mig at rette henvendelse til dig i din egenskab af skatteminister, for at
søge afklaring af en række spørgsmål, der alle er affødt af dine udtalelser i Frederiksborg Amts Avis den 17. april 2018 om rimeligheden i at pendlere på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund får mulighed for samme fradrag som brugerne af
Øresundsbroen og Storebæltsbroen har.
Artikel og video fra avisen kan ses via dette link:
https://sn.dk/Frederikssund/Video-og-billeder-Minister-vil-arbejde-forbrofradrag/artikel/739224
Udtalelsen faldt kort tid efter folketingsmedlem Hans Andersen (V) i samme avis
den 3. april 2018 udtalte:
”Jeg kan godt forstå, at nogle pendlere synes, at broafgiften er en ærgerlig post i
budgettet. Derfor glæder jeg mig over, at vi er kommet et stort skridt tættere på en
skatterabat, så afgiften ikke kommer til at gøre helt så ondt i økonomien og så betyder det at fællesskabet kommer til at bidrage til brobetalingen via skatterabatten,
hvilket kun er rimeligt.”
Artiklen med Hans Andersens udtalelser kan læses via dette link:
https://sn.dk/Frederikssund/Skatteminister-vil-give-pendlerebrofradrag/artikel/735763
I lyset af dine, og din partifælles, udtalelser, vil jeg gerne have oplyst:
1. Hvad er status på et pendlerfradrag for passage af Kronprinsesse Marys
Bro?
2. Hvad vil vilkårene for at opnå fradraget være?
3. Bliver der tale om et årligt fradrag på et fast beløb, eller bliver det kørselsafhængigt (efter antal passager af broen)?
4. Afhængigt af svaret på spørgsmål 3: Hvor stort forventes det reelle fradrag
enten pr. år eller pr. billet/passage af broen af være, sammenholdt med en
billetpris på 14 kr.?
5. Vil der alene blive tale om fradrag for privatpersoner, eller påtænkes der
også en skatte-/finanslovsfinansieret rabat for erhvervskøretøjer?
6. Hvilken omkostning, som skal finansieres over finansloven, forventes fradraget at udgøre for staten pr. år fra 2020, som er broens første hele drifts
år?

Adresse:
Fyrrehaven 18
3630 Jægerspris
Telefon:
47 38 89 99
E-mail:
keje@frederikssund.dk
Web:
www.xkenneth.dk
www.facebook.com/xkennethdk

Kenneth Jensen

byrådsmedlem (A) i Frederikssund Kommune
webmaster og fotograf

Jeg imødeser dine svar på mine spørgsmål.
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Venlig hilsen
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