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Forslag
til

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love
(Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)
§1

§4

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af
3. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1686 af 26.
december 2017, § 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 8
i lov nr. 1126 af 19. november 2019 og § 1 i lov nr. 1295 af
5. december 2019, foretages følgende ændring:

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a.
ved § 2 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 3 i lov nr.
1558 af 13. december 2016 og § 2 i lov nr. 1585 af 27.
december 2019 og senest ved § 2 i lov nr. 138 af 25. februar
2020, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »Kakao- og chokolademælk«
til: »Kakaodrikke«, og efter »mælkeprodukter« indsættes:
»og lign.«
§2
I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser,
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020, som ændret
ved § 4 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages
følgende ændring:
1. I § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 8, stk. 1 og 3,« til: »§ 8,
stk. 1, 3, og 4,«.
§3
I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret bl.a.
ved § 5 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 1 i lov nr.
1558 af 13. december 2016 og § 5 i lov nr. 1585 af 27.
december 2019 og senest ved § 2 i lov nr. 1586 af 27.
december 2019, foretages følgende ændring:
1. I § 7 b, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan derudover fastsætte nærmere regler
om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk.
1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

1. I § 8 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan derudover fastsætte nærmere regler
om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk.
1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«
§5
I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015, som
ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 4
i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 3 i lov nr. 1585 af
27. december 2019 og senest ved § 3 i lov nr. 138 af 25.
februar 2020, foretages følgende ændring:
1. I § 7 b, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan derudover fastsætte nærmere regler
om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk.
1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«
§6
I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som
ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 7
i lov nr. 1558 af 13. december 2016, § 4 i lov nr. 1585 af 27.
december 2019 og senest ved § 4 i lov nr. 138 af 25. februar
2020, foretages følgende ændring:
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1. I § 9 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan derudover fastsætte nærmere regler
om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk.
1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020.
Stk. 2. Lovens § 1 har virkning fra og med den 1. september 2016.
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