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Betænkning
over

Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven
(Ophævelse af reklameafgiftsloven)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var
til 1. behandling den 4. december 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 Skatteministeriet sendte den 17. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag
42 (folketingsåret 2014-15, 2. samling). Den 20. november
2015 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et
notat herom til udvalget.
2. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>
Enhedslisten er opmærksom på de bekymringer, der har
været rejst fra blandt andet lønmodtagerne i den grafiske

branche, om, at reklameafgiften kunne medføre en udflytning af de grafiske opgaver, og at det kunne føre til en mindre miljøvenlig produktion af reklametryksager. Derfor var
EL indstillet på at finde alternativer til reklameafgiften, der
kunne sikre samme miljøeffekt uden at sætte danske arbejdspladser i fare. Det kunne bl.a. overvejes at erstatte »Nej
tak til reklamer«-ordningen med en »Ja tak til reklamer«ordning, der betød, at danskerne positivt skal tilkendegive,
at de ønsker reklametryksager. Regeringens forslag indebærer imidlertid ikke nogen alternativer, der kan sikre en reduktion af reklametryksagernes miljøbelastning, og EL kan
derfor ikke støtte lovforslaget.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi 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, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
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