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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2021

2. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og
arbejdsmarkedsbidrag og udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af
motorkøretøjer i forbindelse med covid-19
[af skatteministeren (Morten Bødskov)]
1. Dispensation fra Folketingets forretningsorden
[Udvalget] indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen
i Folketingets forretningsordens § 8 a, stk. 2, om, at der skal
gå 2 dage fra offentliggørelsen af betænkningen, til lovfor‐
slaget kommer til 2. behandling, fra bestemmelsen i § 13,
stk. 1, således at 3. behandling kan finde sted tidligere end 2
dage efter 2. behandling og fra bestemmelsen i § 13, stk. 1,
om, at der skal gå 30 dage fra lovforslagets fremsættelse, til
det kan vedtages ved 3. behandling.
2 Ændringsforslag
Skatteministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovfor‐
slaget, herunder om deling af lovforslaget.
3. Indstillinger
<>
Nye Borgerlige, Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Sium‐
ut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved be‐
tænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed
ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske
bemærkninger i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
4. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>

5. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af skatteministeren, tiltrådt af <>:
a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget
1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler
og indhold:
A. »Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberet‐
tet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med co‐
vid-19« omfattende §§ 1-5, § 6, stk. 2, og §§ 8 og 9.
B. »Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven (Ud‐
skydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkø‐
retøjer i forbindelse med covid-19)« omfattende § 7.
[Forslag om deling af lovforslaget]
b
Ændringsforslag til det under A nævnte forslag
Til § 6
2) I stk. 2 ændres »ikrafttrædelse af §§ 1-5« til: »lovens
ikrafttrædelse«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]
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6. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 15. januar 2021 og var til
1. behandling den 21. januar 2021. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

c
Ændringsforslag til det under B nævnte forslag
Ny paragraf

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.

3) Efter § 7 indsættes som ny paragraf:
»§ 01
Loven træder i kraft den 4. februar 2021.«
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <antal> møder.

Bemærkninger
Til nr. 1
Det foreslås at dele lovforslaget i to forslag. Det ene for‐
slag (A) vedrører rentefrie lån svarende til indberettet A-skat
og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19. Det
andet lovforslag (B) vedrører udskydelse af betalingsfrist
for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med
covid-19.
Til nr. 2
Forslaget er en konsekvens af ændringsforslaget om de‐
ling af lovforslaget i to lovforslag, jf. ændringsforslag nr.
1. Der er tale om en lovteknisk ændring.
Til nr. 3
Forslaget er en konsekvens af ændringsforslaget om de‐
ling af lovforslaget i to lovforslag, jf. ændringsforslag nr. 1.
Paragraffen, der foreslås indsat, er ikrafttrædelsesbestem‐
melsen til det under B nævnte lovforslag, der i lovforslaget
er i § 6, stk. 1. Da der efter delingen af lovforslaget ikke
er behov for ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende,
foreslås det, at loven træder i kraft den 4. februar 2021. Der
er ved indsættelsen tillige tale om en lovteknisk ændring,
der skal sikre, at den foreslåede paragraf om ikrafttrædelse
bliver placeret efter lovforslagets § 7, der omhandler en æn‐
dring i opkrævningsloven, i det under B nævnte lovforslag.

Høringssvar
Et udkast til lovforslaget er ikke inden fremsættelsen
sendt i høring. Under hensyn til at lovforslaget hastebehand‐
les, er lovforslaget heller ikke sendt i høring samtidig med
fremsættelsen.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <10> bilag på lov‐
forslaget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <4> skrift‐
lige henvendelser om lovforslaget.
Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <2> depu‐
tationer, der mundtligt har redegjort for deres holdninger til
lovforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <17> spørgs‐
mål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, [som ministe‐
ren har besvaret. ]
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