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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 30 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om
skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af
forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for
godtgørelse til thalidomidofre m.v.)
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag,
skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.) (L 30)

Til § 1
1) Nr. 4 affattes således:
»4. I § 48 E, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »jf. dog stk. 4«: », og således at der
ved opgørelsen af vederlaget ses bort fra perioder med barselsorlov«.
[Lovteknisk justering]

Bemærkninger
Til nr. 1
Der er tale om en lovteknisk justering.
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Bilag 1
Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget
Gældende formulering

Lovforslaget

Ændringsforslaget

§1
I kildeskatteloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 117
af 29. januar 2016, som
ændret senest ved § 5 i
lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages
følgende ændringer:
§ 48 E. --Stk. 2. --Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af
stk. 1, at
1-2) --3) Vederlaget i penge i
henhold til ansættelseskontrakten som et gennemsnit inden for
samme kalenderår udgør
et grundbeløb på mindst
59.500 (2010-niveau)
om måneden, hvilket reguleres efter personskattelovens § 20, hvortil
kommer bidrag efter lov
om Arbejdsmarkedets
Tillægspension, jf. dog
stk. 4.

4. I § 48 E, stk. 3, nr. 3,
indsættes som 2. pkt.:
»Ved opgørelsen af vederlaget ses bort fra perioder med barselsorlov.«

4. I § 48 E, stk. 3, nr.
3, indsættes efter »jf.
dog stk. 4«: », og således at der ved opgørelsen af vederlaget ses
bort fra perioder med
barselsorlov«.
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