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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 17 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse
og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling
af visse afgifter og fusionsskatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed
for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Karsten Lauritzen
/ Lise Bo Nielsen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af
kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.) (L 17)

Til § 2
1) I det under nr. 6 foreslåede § 9 A, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »efter«: »kulbrinteskattelovens«.
[præcisering af henvisning]

2) I det under nr. 6 foreslåede § 9 A, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »reglerne i«:
»kulbrinteskattelovens«.
[præcisering af henvisning]

Til § 5
3) I stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »1. pkt.«
[Rettelse af henvisning]

Side 2 af 5

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2
Det foreslås, at det i § 9 A, stk. 1, 3. og 4. pkt., præciseres, at henvisningerne til
henholdsvis § 20 G, stk. 1, og kapitel 3 B er til kulbrinteskattelovens regler.

Til nr. 3
Det foreslås, at der i § 5, stk. 3, 2. pkt., henvises til 1. pkt. i § 5, stk. 3, og ikke til
hele § 5, stk. 3. Ændringen er en rettelse af en henvisningsfejl.
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Bilag 1
Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget
Gældende formulering

Lovforslaget

Ændringsforslaget

§2

§2

1.-5 --6. § 9 A. Skattepligtige,
der har valgt at anvende
reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal
for hvert af de driftsmidler, som de i kulbrinteskattelovens § 20 G, stk.
1, omhandlede betalinger
vedrører, oplyse det tidspunkt, hvor betingelserne
for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne,
jf. afskrivningslovens §
3, er opfyldt. Oplysningerne skal afgives samtidig med indgivelse af
rettidig selvangivelse for
det indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivninger er
opfyldt. Det skal samtidig oplyses, i hvilke indkomstår og med hvilke
beløb betalinger vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo
efter § 20 G, stk. 1. Oplysningerne i 1. og 2.
pkt. skal afgives i forbindelse med indgivelse af

1) I det under nr. 6 foreslåede § 9 A, stk. 1,
3. pkt., indsættes efter
»efter«: »kulbrinteskattelovens«.
2) I det under nr. 6 foreslåede § 9 A, stk. 1,
4. pkt., indsættes efter
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selvangivelse for det første indkomstår, hvor reglerne i kapitel 3 B er anvendt, samt for efterfølgende indkomstår til og
med det sidste indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde
afskrivning på driftsmidler omfattet af 1. pkt. er
opfyldt.
Stk. 2. ….
Stk. 3. ….
Stk. 4. ….«
§5
Stk. 1….
Stk. 2….
Stk. 3. Virksomheder,
der før den 1. januar
2018 har fået udbetalt
beløb i henhold til § 1 i
lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, skal senest
den 15. januar 2018 tilbagebetale det udbetalte
beløb, der ikke er indbetalt til told- og skatteforvaltningen. Udbetalt beløb, der ikke er indbetalt
til told- og skatteforvaltningen efter stk. 3, pålægges rente i henhold til
opkrævningslovens § 7.

»reglerne i«: »kulbrinteskattelovens«.

§5

2) I det foreslåede § 5,
stk. 3, 2. pkt., ændres
»stk. 3« til: »1. pkt.«.
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