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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 supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen
af ovennævnte lovforslag.

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 § 5
5) I det under nr. 15 foreslåede § 9, stk. 5, 1. pkt., ændres ”der anvendes” til: ”der
er anvendt eller anvendes”.
[Præcisering af lovforslagets § 5, nr. 15]
6) I det under nr. 21 foreslåede § 20, stk. 5, 1. pkt., ændres ”der anvendes” til: ”der
er anvendt eller anvendes”.
[Præcisering af lovforslagets § 5, nr. 21]
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Bemærkninger

Til 5 og 6
I lovforslagets § 5, nr. 15 og 21, foreslås det at indføre en godtgørelsesregel, således at virksomheder kan få godtgørelse af indkøbte og afgiftsberigtigede chokolade- og sukkervarer og råstofafgiftspligtige varer, der anvendes til fremstilling af
is. Godtgørelsesreglen foreslås som konsekvens af lovforslagets § 9, nr. 1, hvorefter alle varer, uanset om disse placeres indeni eller udenpå isen, fremover foreslås
at indgå i afgiftsgrundlaget efter isafgiftsloven. Med godtgørelsesreglen undgås således, at chokolade- og sukkervarer og råstofafgiftspligtige varer, der er bestemt til
at blive anvendt som ingredienser i isproduktionen, ikke afgiftsbelægges efter både
chokoladeafgiftsloven og isafgiftsloven.
Godtgørelsesreglerne foreslås at træde i kraft den 1. april 2019.
Godtgørelsesreglerne vil betyde, at oplagshavere, der fremstiller og sælger is med
chokoladeafgiftspligtige og råstofafgiftspligtige ingredienser efter 1. april 2019,
har mulighed for at søge om godtgørelse af afgifter betalt efter chokoladeafgiftsloven for de ingredienser, der anvendes til fremstilling af is. Tilsvarende kan oplagshavere, der fremstiller is før 1. april 2019, men sælger isen efter 1. april 2019,
søge om godtgørelse af de chokoladeafgiftspligtige og råstofafgiftspligtige ingredienser, som der er betalt afgift af før 1. april 2019. Sidstnævnte situation foreslås
præciseret ved dette ændringsforslag.
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