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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige
andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i
foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Med dette ændringsforslag trækkes nr. 16-19 i det tidligere fremsendte
ændringsforslag af 4. december 2018 og erstattes med nr. 16-20 i dette ændringsforslag.

Karsten Lauritzen
/Jeanette Rose Hansen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre
love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.). (L 103)

Til § 25
16) I stk. 1 ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 2-4«.
[Ændring af henvisning]

17) I §25 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. § 5, nr. 02, træder i kraft den 1. januar 2020.«
Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.
[Ved indsættelsen af stk. 3 får den foreslåede nyaffattelse af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, virkning fra og med den 1. januar 2020.]

18) I stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »§ 1,«: »§ 2, nr. 01, § 3, nr. 01, § 4, nr.
01,«, efter »§ 6, nr. 13, 18 og 20,« indsættes: »§ 7, nr. 01,« efter »§ 9, nr. 1, 3, 7,
13 og 16,« indsættes: »§ 11, nr. 01,« og »§ 22,« udgår.
[Konsekvensændring af dele af ændringsforslag nr. 1-3, 9, 10, 14 og 15]

19) I stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »§ 2« til: »§ 2, nr. 1-9 og 10-15, § 3, nr. 1-11
og 12-16«, »§ 4, nr. 1 og 3-15« ændres til: »§ 4, nr. 1, 3-11 og 12-15«, »§ 6, nr. 112, 15-17, 19 og 21-23« ændres til: »§ 6, nr. 01, 1-12, 15-17, 19, 02 og 21-23«, »§
7, nr. 1-9 og 11-14« ændres til: »§ 7, nr. 1-9, 11 og 12-14«, »§ 11, nr. 1-7 og 9-15«
ændres til: »§ 11, nr. 1-7, 9 og 10-15« og »§ 20, nr. 1-7 og 9-27,« ændres til: »§
20, nr. 1-7, 9-14, 01 og 15-27«.
[Konsekvensændring af dele af ændringsforslag nr. 1-3, 7, 10 og 13]
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20) Som stk. 8 indsættes:
»Stk. 8. § 22 har virkning for det enkelte køretøj ved udløb eller afbrydelse af afgiftsperioder påbegyndt før den 1. februar 2019.«
[Indsættelsen af stk. 8 medfører, at afgiftsfritagelsen gives i takt med, at afgiftsperioderne udløber eller afbrydes]

Bemærkninger

Til nr. 16
Lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelser fremgår af § 25. Det fremgår af stk. 1,
at loven træder i kraft den 1. februar 2019, jf. dog stk. 2. Det følger af stk. 2, at
skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af forslaget om indførelse
af digital forespørgelsesadgang for bevillinger i diverse afgiftslove.
Efter stk. 3 træder lovforslagets § 20, nr. 8, i kraft den 1. januar 2026. Forslaget
vedrører en yderligere nedsættelse af den variable tinglysningsafgift for pant i fast
ejendom og andelsboliger. Stk. 3 bliver stk. 4 efter dette ændringsforslags nr. 17.
Da henvisningen i stk. 1 til stk. 3, der bliver stk. 4, mangler, foreslås henvisningen
hertil tilføjet sammen med en henvisning til det nye stk. 3, der følger af dette ændringsforslags nr. 17.
Til nr. 17
Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 3 i lovforslagets § 25.
Den foreslåede ændring er en konsekvensændring af ændringsforslag nr. 4, hvor
der foreslås en nyaffattelse af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, som skal træde i
kraft fra den 1. januar 2020.
Til nr. 18 og 19
Det foreslås, at en række af lovforslagets numre udgår, og at der i stedet indsættes
nye numre, hvor de enkelte ændringer opdeles, jf. dette ændringsforslags nr. 1-3,
9, 10 og 13. Derudover foreslås der foretaget to konsekvensrettelser i emballageafgiftsloven, jf. dette ændringsforslag nr. 7 og 8. Med ændringsforslag nr. 19 og 20
foreslås det at ændre stk. 5 og 6 i lovforslagets § 25, så de opdelte bestemmelser
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og konsekvensrettelserne i emballageafgiftsloven får virkning fra hhv. den 1. april
2019 og den 1. juli 2019.
Til nr. 20
Afgiftsperioden for vægtafgiften af traktorer er 12 måneder, og afgiften forfalder
til betaling ca. 5 uger efter afgiftsperiodens begyndelse og betales for hele perioden. Vægtafgiften for godkendte traktorer, de registreringspligtige benzindrevne
traktorer og påhængsvogne til begge køretøjskategorier udgør et relativt beskedent
beløb.
Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 8 i lovforslagets § 25. Med overgangsbestemmelsen vil afgiftsfritagelsen få virkning for det enkelte køretøj fra udløbet
eller afbrydelse af den igangværende afgiftsperiode på tidspunktet for lovens
ikrafttræden den 1. februar 2019. Det foreslås herudover, at der ikke efterreguleres eller tilbagebetales afgiftsbeløb for perioden fra lovens ikrafttræden den
1. februar 2019 til virkningstidspunktet for det enkelte køretøj. Der vil således
ikke ske tilbagebetaling af afgift. Først efter udløbet af denne periode skal der
ikke længere svares afgift af godkendte traktorer og påhængsvogne hertil samt
benzindrevne registreringspligtige traktorer og påhængsvogne hertil.
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