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Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven
(Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land)
[af skatteministeren (Holger K. Nielsen)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 4. december 2013 og var
til 1. behandling den 19. december 2013. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 9. oktober
2013 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 14.
Den 4. december 2013 sendte skatteministeren de indkomne
høringssvar og et notat herom til udvalget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
en skriftlig henvendelse fra CORIT Advisory.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse. Skatteministeren har besvaret de 3
spørgsmål, og udvalget forventer, at det 4. spørgsmål besvares inden 2. behandling af lovforslaget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og
EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Et mindretal i udvalget (DF og EL) indstiller lovforslaget
til forkastelse ved 3. behandling.
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at
Dansk Folkeparti ikke kan støtte forslaget, da partiet ikke
mener, at EU skal bestemme de danske skatteregler.
Dansk Folkeparti mener, at beskatning er et dansk anliggende og derfor ikke noget, EU skal blande sig i. Grundlæggende er dette endnu en detailregulering fra EUʼs side, hvilket Dansk Folkeparti er stor modstander af.
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.
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Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Radikale Venstre (RV)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
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Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 91
Bilagsnr.
1
2
3
4

Spm.nr.
1

2
3

4

Titel
Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
1. udkast til betænkning
Henvendelse af 20/1-14 fra CORIT Advisory
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 91
Titel
Spm., om skatteområdet ligger inden for den nationale kompetence,
som Danmark selv bestemmer over, eller om det er et EU-anliggende,
til skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvornår Danmark har afgivet beslutningskompetencen over
skatteområdet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvad behovet er for at indføre reglen om afdrag, i takt med
at der oppebæres indtægter af de overførte aktiver, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/1-14 fra CORIT Advisory, til skatteministeren

