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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2018

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven,
sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven
(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række
specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af
personers skat m.v.)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovfor‐
slaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2018 og var til
1. behandling den 13. marts 2018. 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 be‐
tænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
Til § 3

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 21. februar
2018 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 91.
Den 8. marts 2018 sendte skatteministeren de indkomne hø‐
ringssvar 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>
<>
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på
tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til

1) I det under nr. 2 foreslåede § 5, stk. 3, ændres i nr. 1
»§§ 6 eller 8 a, eller« til: »§ 6 eller § 8 a, nr. 1 eller 2, nr. 3,
1. pkt., hvor betingelsen i 2. pkt. ikke finder tilsvarende an‐
vendelse, eller nr. 4-6, eller«.
[Udvidelse af DIS-ordningen med søfolk på skibe, der an‐
vendes til bygning, reparation og nedtagning af olieinstalla‐
tioner inden for det danske søterritorium eller kontinental‐
sokkelområde]
Bemærkninger
Til nr. 1
Formålet med ændringsforslaget er at gøre det muligt for
rederier med dansk indregistrerede konstruktionsskibe, der
f.eks. anvendes til bygning af vindmølleparker, fortsat at
kunne anvende DIS-ordningen på deres søfolk, selv om de
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også påtager sig ad hoc opgaver med bygning, reparation og
nedtagning af olieinstallationer inden for det danske søterri‐
torium eller kontinentalsokkelområde.
I lovforslagets § 3, nr. 2, foreslås det at udvide den så‐
kaldte nettolønsordning for søfolk (DIS-ordningen) til sø‐
folk, der arbejder om bord på specialskibe, der udfører de
samme aktiviteter, som tonnageskatteordningen udvides
med, når lov nr. 1886 af 29. december 2015 træder i kraft.
Det foreslås med lovforslaget at udmønte en del af Aftale
om erhvervs- og iværksætterinitiativer.
For så vidt angår skibe, der udfører aktiviteter med byg‐
ning, reparation og nedtagning af olieinstallationer til søs, er
udvidelsen af tonnageskatteordningen begrænset til kun at
omfatte aktiviteter, der udøves uden for det danske søterrito‐
rium eller kontinentalsokkelområde.
Baggrunden for denne begrænsning af tonnageskatteord‐
ningen er ønsket om at modvirke risikoen for, at koncerner,
som både har selskaber med konstruktionsaktiviteter og sel‐
skaber med aktivitet inden for olieindvinding, internt kan
overføre indkomst fra den højere kulbrintebeskatning til den
lempeligere tonnagebeskatning.

Det er ikke på samme måde muligt at overføre indkomst
fra kulbrintebeskatning til DIS-beskatning. Der er derfor ik‐
ke samme behov for, at den i lovforslaget foreslåede udvi‐
delse af anvendelsesområdet for DIS-ordningen indeholder
den begrænsning, som gælder for tonnageskatteordningen.
Herudover vil en begrænsning af udvidelsen af DIS-ord‐
ningen svarende til begrænsningen af udvidelsen af tonnage‐
skatteordningen udgøre en barriere for, at rederier med
dansk indregistrerede konstruktionsskibe kan byde på opga‐
ver med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallatio‐
ner inden for det danske søterritorium eller kontinentalsok‐
kelområde, da de uden DIS-ordningen vil have svært ved at
kunne konkurrere med rederier med udenlandsk indregistre‐
rede konstruktionsskibe.
Det foreslås på den baggrund at udvide DIS-ordningen,
så den også finder anvendelse for søfolk, der arbejder om
bord på skibe, der udfører aktiviteter med bygning, repara‐
tion og nedtagning af olieinstallationer udøvet inden for det
danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde.
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 174
Bilagsnr.
1
2
3
4
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Titel
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
Fejloprettet bilag
Ændringsforslag, fra skatteministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 174
Spm.nr.
1

2

Titel
Spm. om at kommentere brevet fra Dansk Metal, Danske Rederier og
Rederiforeningen af 2010, jf. SAU alm. del – bilag 130, om udvidel‐
sen af DIS-ordningen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om at indkalde til fornyede forhandlinger om sømandsfradraget,
eftersom forudsætningerne i den politiske aftale, der i 2011 førte til en
nedsættelse af den procentuelle andel af en besætnings danske skibs‐
førere, nu er ændrede, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

