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2. udkast
(Ændringsforslag fra skatteministeren)

Betænkning
over

Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer
(Skadesforsikringsafgiftsloven)
[af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 1 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 25. april 2012 og var til 1.
behandling den 3. maj 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og skatteministeren sendte den 9. februar
2012 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 145.
Den 25. april 2012 sendte Skatteministeriet de indkomne
høringssvar og et notat herom til udvalget.
[Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
skriftlige henvendelser fra:
<Henvendelser>
<>ministeren har over for udvalget kommenteret de
skriftlige henvendelser til udvalget. ]
[Deputationer
Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:
<Deputationer>]

4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
Til § 7
1) Efter stk. 4 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Forsikringspræmier kan kun modregnes eller fradrages i afgiftsgrundlaget efter stk. 2-4, hvis de er opkrævet
i afgiftsperioder, som kan ændres inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.«
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[Præcisering af, at fradrag og modregning i afgiftsgrundlaget kun kan ske inden for den almindelige tidsfrist i skatteforvaltningsloven, som er 3 år]
Til § 18
2) I stk. 5 ændres »2013« til: »2012«.
[Hvis der er sket opkrævning af forsikringspræmier før loven træder i kraft, men præmierne først skal betales, efter loven er trådt i kraft (efter 31. december 2012), skal der betales afgift af disse præmier]
Bemærkninger
Til nr. 1
Med ændringsforslaget foreslås det præciseret i loven, at
den almindelige tidsfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk.
2, gælder, hvis forsikringspræmier skal modregnes eller fradrages i afgiftsgrundlaget efter stk. 2-4. Det betyder, at der
ikke vil kunne ske modregning eller fradrag vedrørende forsikringspræmier, der er opkrævet tidligere end 3 år tilbage.
Der er således ikke grundlag for at lade adgangen til fradrag

i afgiftsgrundlaget efter stk. 2-4 gå videre end de almindelige frister for muligheden for tilbagebetaling af afgift, som
følger af skatteforvaltningsloven. Efter disse regler kan
f.eks. »glemte fradrag« ikke medføre tilbagebetaling af afgift, hvis de vedrører forhold længere end 3 år tilbage i tiden.
Til nr. 2
Der foreslås en justering i den foreslåede værnsregel i
lovforslagets overgangsbestemmelser i § 18, stk. 5. Med ændringsforslaget foreslås det, at der skal betales afgift af forsikringspræmier, som opkræves før lovens ikrafttræden,
men som først skal betales efter lovens ikrafttræden (efter
31. december 2012). Dermed undgås det, at der, inden loven
træder i kraft, med henblik på at undgå afgiftsbetaling i
2013 ekstraordinært kan udstedes opkrævninger for forsikringspræmier, som ellers først skulle have været opkrævet
efter lovens ikrafttræden, og som først skal betales efter lovens ikrafttræden. Det foreslås, at disse præmier skal medregnes til afgiftsgrundlaget på betalingstidspunktet.
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 172
Bilagsnr.
1
2
3
4

Titel
Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
1. udkast til betænkning
Ændringsforslag, fra skatteministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 172
Spm.nr. Titel
1
Spm. om at uddybe lovforslagets provenumæssige konsekvenser, til
skatteministeren, og ministerens svar herpå

