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2. Udkast
(Ændringsforslag fra skatteministeren)

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
[af skatteministeren (Benny Engelbrecht)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2015 og var til
1. behandling den 17. februar 2015. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og skatteministeren sendte den 9. oktober
2015 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 3.
Den 28. januar 2015 sendte skatteministeren de indkomne
høringssvar og et notat herom til udvalget.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.
3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Alternativet, 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

Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
Til § 1
1) I den under nr. 5 foreslåede § 8 a ændres i nr. 2 »Supplyopgaver« til: »Støtte- og servicefunktioner«.
[Redaktionel ændring]
Bemærkninger
Til nr. 1
I lovforslaget som fremsat er begrebet »supplyopgaver«
anvendt i den foreslåede bestemmelse i tonnageskattelovens
§ 8 a, nr. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 5.
Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at supplyopgaver overordnet set er støtte- og servicefunktioner.
Bemærkningerne giver i den forbindelse en række eksempler på sådanne funktioner.
Med ændringsforslaget foreslås det, at begrebet »støtteog servicefunktioner« anvendes i stedet for »supplyopgaver«. Der er alene tale om en redaktionel ændring, der foreslås af hensyn til lovtekstens forståelighed.
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 124
Bilagsnr.
1
2
3
4

Titel
Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
1. udkast til betænkning
Ændringsforslag, fra skatteministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 124
Spm.nr.
1

2

Titel
Spm., om ministeren vil se på, om konstruktionsskibe, der bygger og
vedligeholder havvindmøller, også kan indgå i L 124 om en udvidelse
af tonnageskatteordningen, til skatteministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om at udvide lovforslaget, således at fartøjer, der bygger og vedligeholder olieboreinstallationer, også kan komme med i tonnageskatteordningen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

