Skatteudvalget 2018-19
L 162 Bilag 4
Offentligt

7. marts 2019
J.nr. 2018-7087

Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 162 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.
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Ændringsforslag
til
Forslag lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.) (L 162)

Til § 1

1) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 18 b ændres »2019« til: »2021«.
[Ændret gyldighedsperiode]

Til § 6

2) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 26, stk. 2, ændres »en helligdag eller en
lørdag« til: »en banklukkedag«.
[Fejlrettelse]
Bemærkninger
Til nr. 1
Efter den gældende § 18 b i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige kan skatteministeren for perioden fra og med den 1. april 2016 til og med den 31. december
2019 fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for krav under inddrivelse, om udbetaling af overskydende beløb frem for anvendelse til dækning af fordringer og om inddrivelse af udvalgte fordringer. Ved lovforslagets § 1, nr. 3, er
bestemmelsen foreslået nyaffattet, så skatteministeren for perioden til og med den
31. december 2019 tillige vil kunne udstede regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for fordringer, der er under opkrævning og forudsættes dækket ved modregning. Det foreslås ved ændringsforslaget at forlænge gyldighedsperioden med 2
år, således at skatteministeren kan udstede de omhandlede regler for perioden til og
med den 31. december 2021.
I lovforslagets § 1, nr. 5, foreslås en nyaffattelse af skatteministerens bemyndigelse
i § 18 c i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, således at skatteministeren
har adgang til for perioden til og med den 31. december 2021 at udstede regler om
restanceinddrivelsesmyndighedens opgave med at sikre, at fordringer, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden eller er under opkrævning og forudsættes dækket ved modregning, er retskraftige og ikke er ramt af datafejl.

Side 2 af 3

Da de regler, som skatteministeren ifølge den foreslåede nyaffattelse af § 18 b i lov
om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, skal kunne udstede om bl.a. en fravigelse af dækningsrækkefølgen, også vil være udtryk for en
håndtering af opgaven med at afklare datafejl m.v., er der behov for, at reglerne skal
kunne være gældende for samme periode, idet deres udstedelsesgrundlag vil være
både §§ 18 b og 18 c i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Det foreslås således, at de regler, som skatteministeren skal kunne udstede efter §
18 b i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, som foreslået nyaffattet ved
lovforslagets § 1, nr. 3, skal kunne være gældende for perioden til og med den 31.
december 2021.

Til nr. 2
Efter gældende regler i pensionsafkastbeskatningslovens § 26, stk. 2, forlænges fristen for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske forsikringsselskaber m.v. til den følgende hverdag, hvis
fristen falder på en helligdag eller en lørdag i det land, hvor selskabet har hjemsted.
Ved lovforslagets § 6, nr. 2, er bestemmelsen foreslået ændret, således at fristen for
indsendelse af opgørelse og indbetaling af skatten forlænges til førstkommende
bankdag, hvis sidste rettidige frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling falder
på en helligdag eller lørdag i det land, hvor selskabet har hjemsted.
I den foreslåede lovtekst er betingelsen for forlængelse af fristen fejlagtigt angivet
som den situation, hvor fristen falder på en helligdag eller en lørdag i det land, hvor
selskabet har hjemsted, men betingelsen skulle have været angivet som den situation, hvor fristen falder på en banklukkedag i det land, hvor selskabet har hjemsted.
Det foreslås ved ændringsforslaget, at fristen for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skatten efter pensionsafkastbeskatningsloven forlænges til førstkommende
bankdag, hvor fristen udløber på en banklukkedag i det land, hvor selskabet har
hjemsted.
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