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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov.
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Karsten Lauritzen
/ Per Hvas

Ændringsforslag
til
Forslag til skatteindberetningslov (L 14)

Til § 9

1) I stk. 1 indsættes som nr. 13:
»13) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller en indeksordning
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«
[Konsekvensændring som følge af lovforslag nr. L 16]

Til § 11
2) I stk. 1, nr. 8, ændres ”§§ 30 og 31” til: ”§§ 30-31”.
[Korrektion af henvisning]

3) I stk. 1 indsættes som nr. 11:
»11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller en indeksordning omfattet af
pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«
[Konsekvensændring som følge af lovforslag nr. L 16]

Til § 16
4) I stk. 2, nr. 6, ændres ”aktien.” til: ”aktien m.v.”
[Ensartet begrebsanvendelse i § 16]

Til § 57
5) I stk. 3 ændres ”§ 52, stk. 2-5 eller 7-10” til: ”§ 52, stk. 2, nr. 2-5 eller 7-9”.
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[Rettelse af henvisning og fjernelse af mulighed for at pålægge en indberetningspligtig at lukke en konto m.v. som følge af en ukorrekt udbetalt terminsrente.]

6) I stk. 5, 1. pkt., udgår ”eller 2”.
[Korrektion af henvisning]

7) I stk. 5, 2. pkt., udgår ”og 2”.
[Korrektion af henvisning]

Til § 63
8) Stk. 2 affattes således:
”Stk. 2. En sigtet uden forsvarer i en sag, der kan afgøres administrativt, har samme ret til aktindsigt i sin egen sag, som en forsvarer har efter § 3 i lov om adgang
til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag”.
[Harmonisering af formuleringer i henholdsvis lovforslag nr. L 13 og lovforslag
nr. L 14]

Bemærkninger

Til nr. 1
Ved § 6, nr. 3, i forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger) (L 16) er det foreslået, at der indsættes et nyt nr. 12 i skattekontrollovens § 8 B, stk. 1.
Skattekontrollovens § 8 B, stk. 1, videreføres i § 9, stk. 1, i den nye skatteindberetningslov. Det foreslås, at det nye nr. 12 i skattekontrollovens § 8 B, stk. 1, også
videreføres i skatteindberetningsloven.
Efter den foreslåede bestemmelse skal forsikringsselskaber efter nærmere regler,
der fastsættes af skatteministeren, årligt indberette om udbetalinger af eller afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med
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løbende udbetalinger eller en indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved § 1, stk. 1, nr. 16, i lovforslag nr. L 16.
Tilsvarende regler vil skatteministeren efter forslaget til skatteindberetningslovs §
10 kunne fastsætte for pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner. Det samme gælder Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår
supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social
pension.

Til nr. 2
I lovforslagets § 11, stk. 1, nr. 8, henvises til dispositioner af den karakter, som er
nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 30 og 31.
Imidlertid henvises der i den gældende bestemmelse i skattekontrollovens § 8 F,
nr. 7, til §§ 30-31. Denne henvisning omfatter også §§ 30 A og 30 B. Det har ikke
været hensigten at ændre denne henvisning.
Det foreslås derfor, at henvisningen til ”§§ 30 og 31” ændres til en henvisning til
”§§ 30-31”.

Til nr. 3
Ved § 6, nr. 6, i forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger) (L 16) er det foreslået, at der indsættes et nyt nr. 10 i skattekontrollovens § 8 F, stk. 1.
Skattekontrollovens § 8 F, stk. 1, videreføres i § 11, stk. 1, i den nye skatteindberetningslov. Det foreslås, at det nye nr. 10 i skattekontrollovens § 8 F, stk. 1, også
videreføres i skatteindberetningsloven.
Efter den foreslåede bestemmelse skal banker og sparekasser m.v., der forvalter
pensionsordninger, som omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, efter nærmere regler, der fastsættes af skatteministeren, årligt indberette om udbetalinger af
eller afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller en indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved § 1, stk. 1, nr. 16, i lovforslag nr. L 16.

Til nr. 4
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I § 16 henvises til ”aktier m.v.”. Dette omfatter de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Ved en fejl er ”m.v.” ikke medtaget i bestemmelsens
nr. 6.
Med ændringen er der således tale om en ensartning af begrebsanvendelsen i § 16.

Til nr. 5
§ 57, stk. 3, henviser til ”§ 52, stk. 2-5 og 7-10”. Imidlertid indeholder § 52 alene 3
stykker.
I lovforslagets bemærkninger er der korrekt henvist til ”§ 52, stk. 2, nr. 2-5 og 79”. Det foreslås at ændre henvisningen til ”§ 52, stk. 2, nr. 2-5 og 7-9”.
Henvisningen i lovteksten til stk. 10 (dvs. i realiteten nr. 10) foreslås at udgå, da
der er tale om, at en indberetningspligtig har udbetalt en terminsrente uden at
have de nødvendige oplysninger. Lovforslagets § 57 giver mulighed for, at SKAT
kan pålægge en indberetningspligtig at lukke en konto m.v. Et sådant pålæg er ikke
relevant i forhold til en ukorrekt udbetalt terminsrente.

Til nr. 6
I lovforslagets § 57, stk. 5, 1. pkt., henvises til samme paragrafs ”stk. 1-4 eller 2”.
Stk. 2 er en del af stk. 1-4, hvorfor det foreslås, at henvisningen til ”eller 2” udgår.
Til nr. 7
I lovforslagets § 57, stk. 5, 2. pkt., henvises til samme paragrafs ”stk. 1-4 og 2”.
Stk. 2 er en del af stk. 1-4, hvorfor det foreslås, at henvisningen til ”og 2” udgår.

Til nr. 8
Det foreslås at nyaffatte § 63, stk. 2, således at formuleringen er enslydende med
formuleringen af den tilsvarende bestemmelse i § 88, stk. 2, i lovforslag nr. L 13.
Det er hverken hensigtsmæssigt eller velbegrundet, at der er forskel på formuleringen af de to bestemmelser, da bestemmelsernes tiltænkte indhold er det samme.

Side 5 af 5

