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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 74 - Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.
Ved ændringsforslaget foreslås det at dele lovforslaget, således at den del, der vedrører refusionsordningen for sandsugere, udskilles til et selvstændigt lovforslag (L 74 B) med
henblik på, at 3. behandlingen af L 74 B udskydes, indtil Kommissionen har godkendt de
ændringer af refusionsordningen, som fremgår af lovforslaget. Tidsplanen for lovforslagets øvrige dele, dvs. L 74 A, foreslås ikke ændret.

Morten Bødskov
/ Søren Schou

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved
anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over
lande omfattet af defensive foranstaltninger) (L 74)

a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:
A. »Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven
(Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten og ændring af listen
over lande omfattet af defensive foranstaltninger) omfattende § 1, nr. 1, 2, 4, 5 og
7-11, § 2 og § 3, stk. 1, 3, 5 og 6.«
B. »Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven (Bedre vilkår ved
anvendelse af refusionsordningen for sandsugere) omfattende § 1, nr. 3, 6 og 1214, og § 3, stk. 2 og 4.«
[Forslag om deling af lovforslaget]

b
Ændringsforslag til det under A nævnte forslag

Til § 1
2) I nr. 1 udgår i den indledende tekst »1. pkt.,«.
[Lovteknisk ændring]

Til § 3
3) I stk. 1 udgår », jf. dog stk. 2«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]
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c
Ændringsforslag til det under B nævnte forslag

Til § 3
4) I stk. 2, 1. pkt., ændres »ikrafttrædelse af § 1, nr. 3, 6 og 12-14« til: »lovens
ikrafttræden«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

5) I stk. 4 ændres »§ 1, nr. 3, 6 og 12-14,« til: »Loven«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]
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Bemærkninger

Til nr. 1
Det foreslås at opdele lovforslaget i to separate lovforslag. Den ene lovforslag (A)
vedrører de dele, der omhandler tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til
EU-retten og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger.
Det andet forslag (B) vedrører den del, der omhandler bedre vilkår ved anvendelse
af refusionsordningen for sandsugere.
Den foreslåede opdeling af lovforslaget skal ses i lyset af, at Kommissionen har
oplyst, at Kommissionen ikke forventer at kunne nå at træffe en afgørelse om godkendelse af de foreslåede ændringer af refusionsordningen for sandsugere inden
årsskiftet. Derimod forventer Kommissionen at kunne træffe en afgørelse i januar
2022.
På den baggrund vurderes det at være mere hensigtsmæssigt at opdele lovforslaget
med henblik på at udskyde den resterende behandling af den del af lovforslaget,
der vedrører refusionsordningen for sandsugere, end at få vedtaget ændringerne,
inden de er endeligt godkendt af Kommissionen.
Det er fortsat forventningen, at de ændringer af refusionsordningen for sandsugere,
som fremgår af lovforslaget, vil kunne godkendes af Kommissionen. Det kan dog
ikke garanteres. Med opdelingen af lovforslaget bevares muligheden for at stille
ændringsforslag, hvis det viser sig, at Kommissionen måtte have visse – formelle
eller materielle – krav til udformningen af ændringerne, og der vil i givet fald også
være mulighed for at drøfte eventuelle krav fra Kommissionen under den sidste del
af behandlingen af lovforslaget.
Med opdelingen af lovforslaget sikres, at der er overensstemmelse mellem de ændringer, som Folketinget vedtager, og de ændringer, som Kommissionen kan godkende, således at ikrafttrædelsen af de forbedrede vilkår for sandsugerrederierne
ikke forsinkes unødigt, hvis Kommissionens godkendelse forudsætter justering af
de foreslåede regler.
Det bemærkes, at selv om forslaget først vedtages efter årsskiftet, vil ændringerne
af refusionsordningen efter forslaget få virkning fra den 1. januar 2022.

Til nr. 2
Der er tale om en lovteknisk ændring, som ikke medfører indholdsmæssige ændringer.
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Til nr. 3-5
Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 1 om deling
af lovforslaget.
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