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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 161 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften
for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.
Karsten Lauritzen
/ Claus Hansen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,
lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften
for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)
(L 161)

Til § 2

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
”01. I § 11, stk. 20, ændres ”jf. stk. 2, 2. pkt.” til: ”jf. stk. 2.”
[Konsekvensrettelse som følge af lovforslagets § 2, nr. 1]

Til § 6

2) I det under nr. 1 foreslåede § 11, stk. 4, 2. pkt., ændres ”efter stk. 3 og 4” til:
”efter stk. 1”.
[Rettelse af henvisningsfejl]

Til § 9

3) I stk. 2 ændres ”2 og” til: ”2, 01 og”.
[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1]
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Bemærkninger
Til nr. 1
I lovforslagets § 2, nr. 1, foreslås det at ophæve § 11, stk. 2, 1. pkt., i lov om afgift
af elektricitet, hvorefter 2. pkt. bliver til 1. pkt.
§ 11, stk. 20, i lov om afgift af elektricitet indeholder en henvisning til § 11, stk. 2,
2. pkt.
Det foreslås derfor at ændre henvisningen, så der ikke henvises til § 11, stk. 2, 2.
pkt., men til § 11, stk. 2, som efter forslaget kun vil indeholde ét punktum.

Til nr. 2
I lovforslagets § 6, nr. 1, foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter § 11,
stk. 3 og 4, i lov om afgift af spildevand, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.
Støtteordningen fremgår imidlertid ikke af § 11, stk. 3 og 4, i lov om afgift af spildevand, men af § 11, stk. 1, i lov om afgift af spildevand.
Det foreslås på denne baggrund at rette henvisningsfejlen, så der henvises til § 11,
stk. 1.

Til nr. 3
I ændringsforslag nr. 1 foreslås det at foretage en konsekvensrettelse som følge af
lovforslagets § 2, nr. 1.
Det følger af lovforslagets § 9, stk. 2, at lovforslagets § 2, nr. 1, har virkning fra
den 1. januar 2023.
Det foreslås på denne baggrund, at lovforslagets § 9, stk. 2, ændres, så konsekvensrettelsen i ændringsforslag nr. 1 også har virkning fra den 1. januar 2023.
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