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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2019

1. udkast
til

Betænkning
over

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)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovfor‐
slaget.

[Konsekvensrettelse som følge af lovforslagets § 2, nr. 1]

2. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

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]

3. Politiske 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. bli‐
ver 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 ef‐
ter forslaget kun vil indeholde ét punktum.

<Parti/partier>
<>
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
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.««

Til § 6

Til § 9
3) I stk. 2 ændres »2 og« til: »2, 01 og«.
[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1]
Bemærkninger

Til nr. 2
I lovforslagets § 6, nr. 1, foreslås det, at skatteministeren
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, at virksom‐
heder ikke kan opnå tilbagebetaling efter § 11, stk. 3 og 4, i
lov om afgift af spildevand, når de ikke opfylder de til en‐
hver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.
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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 henvisningsfej‐
len, så der henvises til § 11, stk. 1.
Til nr. 3
I ændringsforslag nr. 1 foreslås det at foretage en konse‐
kvensrettelse 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.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 6. februar 2019 og var til
1. behandling den 21. februar 2019. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og skatteministeren sendte den 19. december
2018 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 98.
Den 6. februar 2019 sendte skatteministeren høringssvarene
og et høringsnotat til udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforsla‐
get.
[Skriftlige henvendelser
[Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <> skrift‐
lige henvendelser om lovforslaget. ]
[Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <> spørgsmål
til <>ministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har
besvaret. ]
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