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Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af
naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
forskellige andre love
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre
afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med
udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere
i yderkommuner)
[af skatteministeren (Morten Østergaard)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2014 og var til 1.
behandling den 10. april 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og skatteministeren sendte den 7. februar
2014 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 107.
Den 26. marts og den 8. april 2014 sendte skatteministeren
de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
1 skriftlig henvendelse fra Rejsearbejdere.dk.
Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den
skriftlige henvendelse.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.
Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til
forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for
de stillede ændringsforslag.
Venstres medlemmer af udvalget udtaler, at Venstre støtter lovforslaget i sin helhed og glæder sig over udsigten til
en afgiftsnedsættelse for strøm leveret til større skibe ved
kaj i Danmark. Venstre forholder sig dog uforstående over
for regeringens manglende vilje til at undersøge muligheden
for implementering af landstrømsmuligheder for skibe med
bruttotonnage på under 400 t. Lovforslagets betingelse om,
at erhvervsskibe skal have en bruttotonnage på mindst 400 t,
vil bl.a. udelukke en række ø- og genvejsfærger til de danske småøer, hvor der ellers vil være en hurtig miljøgevinst at
hente uden økonomiske udgifter for staten. En udvidelse af
minimumskravet vil ikke blot tilføre indtægter til statskassen, men også forbedre det danske miljø.
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.
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4. Ændringsforslag med bemærkninger

[Rettelse af en forkert henvisning]

Ændringsforslag

Bemærkninger
Til nr. 1
Noten vedrørende energibeskatningsdirektivet udgår af
rent lovtekniske grunde.

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:
Til titlen

Til nr. 2
Henvisningen til stk. 1 var ved en fejl blevet til en henvisning til § 1. Ved ændringsforslaget bliver henvisningen
korrekt.

1) I undertitlen udgår note 2.
[Lovteknisk ændring]
Til § 7
2) I det under nr. 1 foreslåede § 1, stk. 3, ændres »§ 1« til:
»stk. 1«.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Benny Engelbrecht (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) John Dyrby Paulsen (S)
Jesper Petersen (S) Per Husted (S) Peder Christensen (S) Nadeem Farooq (RV) Christian Friis Bach (RV)
Camilla Hersom (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Trine Mach (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Nikolaj Villumsen (EL)
Hans Andersen (V) Jacob Jensen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Tina Nedergaard (V)
Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) fmd. Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)
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)

47
47
22
17
12
12
9

Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)

8
1
1
1
1
1
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 171
Bilagsnr.
1
2
3
4
5
6
7

Titel
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Henvendelse af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk
Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
1. udkast til betænkning
Ændringsforslag, fra skatteministeren
2. udkast til betænkning
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 171

Spm.nr.
1
2

Titel
Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk,
til skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis
man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis
grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

