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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2017

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,
skattekontrolloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om
skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2017 og var til
1. behandling den 10. oktober 2017. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
Til § 5

Sammenhæng med andre lovforlsag
Lovforslaget har været sambehandlet med L 13 (Forslag
til skattekontrollov) og L 14 (Forslag til skatteindberetningslov).
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og skatteministeren sendte den 30. juni 2017
dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 239, folketingsåret 2016-17. Den 4. og 6. oktober 2017 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til
udvalget.
3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på
tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til

1) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:
»01. I § 1, stk. 2 og 3, indsættes efter »selvangivelsen«: »eller oplysningsskemaet«.
02. I § 1, stk. 2, indsættes efter »selvangivelse«: »eller oplysningsskema«.
03. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger om skattepligtig indkomst«.«
[Godkendelse af oplysningsskemaet i 2018]
Til § 10
2) I den under nr. 5 foreslåede ændring af § 11, stk. 8, ændres »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og
11, jf. § 13« til: »oplysningsfristen«.
[Rettelse af henvisning]
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Til § 26
3) Nr. 3 affattes således:
»3. I § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 18, stk. 4, 5. pkt.,
der bliver 6. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10
og 11, jf. § 13«.«
[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 4]
4) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»01. I § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, § 10, stk. 1, 2. og 3. pkt., §
17, stk. 3, og § 22 b, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt., ændres
»fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.«
[Indsættelse af manglende komma]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ifølge § 90, stk. 1, i forslag til skattekontrollov, jf. lovforslag nr. L 13, træder den nye skattekontrollov i kraft den 1.
januar 2019. Det betyder ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at loven som udgangspunkt har virkning fra indkomståret 2018. Efter lovforslagets § 90, stk. 4, gælder dog
for juridiske personer med bagudforskudt indkomstår, som i
kalenderåret 2018 skal selvangive for indkomståret 2018, at
de hidtil gældende regler om selvangivelse, administrative
retsfølger og straf finder anvendelse.
Efter den gældende skattekontrollovs § 1 bestemmer
skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet indholdet af
selvangivelsen (stk. 2), om selvangivelsen skal underskrives
eller vedgås på særlig måde (stk. 3) og udformningen og udsendelsen af blanketter til brug ved selvangivelsen (stk. 4).
Skatterådet tager forud for indkomståret stilling til udformningen af selvangivelsen m.v. for det kommende indkomstår. Kan rådet godkende selvangivelsen, indstilles det
til skatteministeren, at skatteministeren også godkender
selvangivelsen.

Skatterådet og skatteministeren skal i 2018 tage stilling
til indholdet af oplysningsskemaet vedrørende indkomståret
2018. På dette tidspunkt er den nye skattekontrollov ikke
trådt i kraft. Der er derfor behov for ved et ændringsforslag
at sikre, at Skatterådet og skatteministeren kan bestemme
indholdet af oplysningsskemaet m.v. for indkomståret 2018.
De nye regler om oplysningsskemaet fremgår af §§ 5 og 6 i
forslaget til ny skattekontrollov.
Forslaget sikrer, at skatteministeren efter indstilling fra
Skatterådet i løbet af 2018 kan godkende såvel selvangivelsen for selskaber med bagudforskudt indkomstår som oplysningsskemaet for indkomståret 2018.
Det foreslås i lovforslagets § 38, stk. 2, at § 5 træder i
kraft den 1. januar 2018.
Til nr. 2
Der er tale om rettelse af en henvisning.
Efter § 11, stk. 8, i lov om indskud på etableringskonto
og iværksætterkonto kan SKAT se bort fra overskridelse af
fristen for indgivelse af selvangivelse i de situationer, hvor
der er givet henstand efter reglerne i § 11, stk. 1.
I ændringsforslaget fjernes henvisningen til skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, da den korrekte henvisning
er til oplysningsfristen som nævnt i § 11, stk. 4, jf. § 11, stk.
7.
Til nr. 3 og 4
Det foreslås at dele det fremsatte lovforslags § 26, nr. 3,
op i to numre, da der, for så vidt angår nogle af de paragraffer, hvor der skal ske ændring, skal stå »jf. § 13«, mens der,
for så vidt angår de resterende paragraffer, hvor der skal ske
ændring, skal stå »jf. § 13,«.
Ændringsforslag nr. 3 er uden komma, og ændringsforslag nr. 4 er med komma.
Ændringsforslaget er af lovteknisk karakter og indebærer
således ikke nogen indholdsmæssig ændring.
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Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
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Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)

7
6
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Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
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10
8

Inuit Ataqatigiit (IA)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
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Titel
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Ændringsforslag, fra skatteministeren
Ændringsforslag, fra skatteministeren

