499. Hobbybiavl for efterlønsmodtagere (2015)
Forslaget gennemføres delvist.
Virksomhedsforum for enklere regler har stillet forslag om, at biavl med
højst 15 bifamilier, som ikke genererer en indtægt til
efterlønsmodtageren, betragtes som hobby. Forslaget indebærer, at biavl
med højst 15 bifamilier fritages for at være omfattet af begrebet om
selvstændig virksomhed.
Hvis en efterlønsmodtager har mere end 15 bifamilier, har
Virksomhedsforum foreslået, at tidsforbruget betragtes som
ukontrollabelt arbejdstid, således at timeforbruget opgøres ved, at
biavlerens indtægt deles med den til enhver tid gældende timesats for
ukontrollabelt arbejdstid.
Forslaget imødekommes delvist, da det bliver lettere at have biavl
samtidig med modtagelse af efterløn, når de ændrede efterlønsregler
træder i kraft den 1. oktober 2018 som følge af Aftale om et nyt
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.
Forslaget om, at biavl i begrænset omfang ikke skal medføre fradrag i
efterløn og at timerne opgøres efter reglerne om ukontrollabelt arbejde,
imødekommes ikke.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har den 18. maj 2017
indgået Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.
Aftalen indebærer grundlæggende ændringer af reglerne vedrørende
selvstændig virksomhed, herunder ændrede definitioner af selvstændig
virksomhed.
Efter aftalen er fritidsbeskæftigelse aktiviteter, der er erhvervsmæssige,
men hverken er lønmodtageraktiviteter, selvstændige aktiviteter eller
formueforvaltning.
Det fremgår af appendiks 1 til Aftale om et nyt dagpengesystem for
fremtidens arbejdsmarked, at biavl inden for en bagatelgrænse, som
fastsættes i forbindelse med udmøntningen af aftalen, skal anses for
fritidsbeskæftigelse, uanset om den konkrete aktivitet med biavl efter de
ellers fastsatte definitioner skulle anses for selvstændig virksomhed.
Bagatelgrænsen vil blive fastsat på bekendtgørelsesniveau og forventes
ikke at blive mindre end 15 bistader.
Det fremgår endvidere af aftalen, at hvis man har fritidsbeskæftigelse
medfører det fradrag i dagpengene. Fradraget sker med de timer, der er
brugt på fritidsbeskæftigelse. Det er medlemmet selv, der oplyser
timetallet.
Siden efterlønsordningen blev indført har der været en tæt
sammenhæng mellem dagpengereglerne og reglerne om efterløn,
herunder også i relation til selvstændig virksomhed. Det vil sige, at
ændringerne i dagpengereglerne som følge af aftalen, får direkte

konsekvenser for efterlønsordningen. De ændrede definitioner af
selvstændig virksomhed m.v. finder dermed direkte anvendelse i
forbindelse med efterløn.
I forhold til efterløn betyder det, at som følge af, at biavl inden for
bagatelgrænsen efter de nye regler anses for fritidsbeskæftigelse, vil
biavl inden for bagatelgrænsen ikke blive omfattet af 400-times reglen og
kræver således ikke forudgående tilladelse. Det betyder også, at der ikke
årligt skal indsendes regnskab for aktiviteten.
På samme måde som i dagpengesystemet vil fritidsbeskæftigelse
medføre fradrag i efterlønnen med de timer, der er brugt på
fritidsbeskæftigelsen. I forhold til biavl betyder det, at der skal ske
fradrag i efterlønnen for de timer, der anvendes på aktiviteten.
Der er den 14. november 2017 fremsat lovforslag L 88 om ændring af lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., der udmønter Aftale om et nyt
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked. Lovforslaget er vedtaget
ved 3. behandlingen den 20. december 2017, og træder i kraft den 1.
oktober 2018.

