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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lillian Bech
23. november 2010 10:10
Jens Peter Licht; Kaj Ramsløv; Joel Nielsen; Svend Erik Nielsen
VS: Høringssvar fra Energitilsynet, Center for Varme - Høring over
afgiftslovforslag med relation til finanslov 2011 (kraftvarme, hotelmoms og
færdselsskadede biler) - henvisning til j.nr. 2010-231-0039

Fra: Jess Møller Carlsen (KFST) [mailto:JMC@kfst.dk]
Sendt: 23. november 2010 09:28
Til: JP-Jura og Samfundsøkonomi
Cc: Kamma Eilschou Holm Jonassen (KFST); Marianne Larsson (KFST)
Emne: Høringssvar fra Energitilsynet, Center for Varme - Høring over afgiftslovforslag med relation til
finanslov 2011 (kraftvarme, hotelmoms og færdselsskadede biler) - henvisning til j.nr. 2010-231-0039

Til
Jens Peter Licht
JP-Jura og Samfundsøkonomi [mailto:js@skat.dk]
Høringssvar fra Energitilsynet, Center for Varme - Høring over afgiftslovforslag med relation til finanslov 2011
(kraftvarme, hotelmoms og færdselsskadede biler) - henvisning til j.nr. 2010-231-0039
Høringssvaret fra Energitilsynet, Center for Varme:
"Energitilynets sekretariat har modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Sekretariatet noterer, at lovforslaget
ændrer fordelingen af kraftvarmefordelen for så vidt angår afgiftberegningerne, hvilket efter forslaget vil give
en afgiftsforøgelse på 125-140 mio. kr. Effekten af afgiftsændringen vil være større varmeomkostninger for
kraftvarmeværkerne på 125-140 mio. kr., hvilket vil medføre en højere varmepris for de forbrugere, som får
leveret varme baseret på afgiftsbelagte brændsler.
Sekretariatet kan ikke af det fremsendte materiale se, at der er varmeproduktion, der er undtaget ændringen.
Sekretariatet ønsker derfor blot at henlede opmærksomheden på, at hvis afgiftsændringen omfatter al
varmeproduktion, vil varmeprisen også i de områder, hvor varmeprisen i forvejen er markant højere end den
gennemsnitlige varmepris (f.eks. nogle af barmarksværkerne), stige som følge heraf ."
Vi skal beklage den sene besvarelse.

Med venlig hilsen

Jess Møller Carlsen
Fuldmægtig
Energitilsynet / Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. +45 7226 8000
Fax +45 3332 6144
Dir. tlf. +45 7226 8066
E-mail jmc@kfst.dk

Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er pr. 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen hedder nu

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Alle medarbejdere har fået ny mailadresse, som slutter med
@kfst.dk.

Fra: JP-Jura og Samfundsøkonomi [mailto:js@skat.dk]
Sendt: 16. november 2010 15:12
Til: 3f@3f.dk; samfund@advocom.dk; ad@affalddanmark.dk; info@applusbilsyn.dk; ae@aeraadet.dk;
forbundet@blikroer.dk; biogas@landbrug.dk; bdk@helgamoos.dk; mvp@victorenergy.dk; cad@cad.dk;
info@cepos.dk; Letbyrder-i-eu@eogs.dk; sav@dakofa.dk; info@danisco.com; info@danishoperators.com;
daf@daf.dk; djf@agrsci.dk; dmu@dmu.dk; dn@dn.dk; JC@shipowners.dk; drf@travelassoc.dk;
ab@dkvind.dk; da@da.dk; info@dbfu.dk; info@danskbyggeri.dk; de@danskenergi.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; dff-s@dff-s.dk; lmk@danskgartneri.dk;
pgk@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; hr@danfoss.com; info@textile.dk; dts@dts.dk; dtl@dtl-dk.dk;
fagligt@danskeadvokater.dk; danske-biludlejere@mail.tele.dk; db@db-dk.dk; regioner@regioner.dk;
post@dasp.dk; info@danske-saelgere.dk; danva@danva.dk; dbi@bilimp.dk; dl@dansklandbrug.dk; bil@di.dk;
1 - FS Forbrugerstyrelsens Officielle Postkasse; info@skatteborgerne.dk; info@ecocouncil.dk; Force@force.dk;
dongenergy@dongenergy.dk; jora@ecpower.dk; info@ejendomsforeningen.dk; elsam@elsam.com;
ed@energidanmark.dk; ofr@oil-forum.dk; info@energiforumdanmark.dk; - EKN Energiklagenævnets officielle
postkasse; info@energinet.dk; Ens@ens.dk; 1 - KS Center for energi; eogs@eogs.dk; letbyrder-iEU@eogs.dk; letbyrder@eogs.dk; Christian.Clausen@dk.ey.com; hoering@fdm.dk; fm@fm.dk;
mail@finansraadet.dk; tib@tib.dk; anita.felthaus@hedensted.dk; frr@frr.dk; fri@frinet.dk; fsr@fsr.dk;
mail@fdkv.dk; sekretariat@fdr.dk; khg@bio.sdu.dk; ffem@ffem.dk; jr@norenergi.dk;
FP@forsikringenshus.dk; fp@forsikringogpension.dk; risoe@risoe.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; Fifu@ff.dk; fstyr@fstyr.dk; fvm@fvm.dk; th@nordic.greenpeace.org; horesta@horesta.dk; hts@hts.dk; hvr@hvr.dk;
itd@itd.dk; jm@jm.dk; jm@jm.dk; kemin@kemin.dk; cf@kommunekemi.dk; kl@kl.dk; kr@kr.dk; - KS
Konkurrencestyrelsens officielle postkasse; kpmg@kpmg.dk; borgerservice@kk.dk; info@lf.dk;
john.frederiksen@3f.dk; lo@lo.dk; JP-Postkasse Ministersekretariat; lh@lederne.dk;
ferritslev@mariuspedersen.dk; langkilde@c.dk; mim@mim.dk; mst@mst.dk; mdp@advokatprince.dk;
mclf@mc-dk.dk; Mt@thyregodadvokater.dk; osj@maerskoil.com; noah@noah.dk; info@folkecenter.dk;
ove@ove.org; anita.felthaus@hedensted.dk; pdir@pdir.dk; info@rejsearrangorer.dk; renosam@renosam.dk;
kontakt@restaurationsbranchen.dk; JP-Retssikkerhed; JP-Retssikkerhed; dataafd@politi.dk;
schjerning@stofanet.dk; info@sala.dk; info@sdt.dk; sek@sek.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK);
eh@skad.dk; JP-Politisk-Juridisk kontor; Jesper Kiholm Andersen; JP-Postkasse Ministersekretariat;
sns@sns.dk; trm@trm.dk; fstyr@fstyr.dk; um@um.dk; Karenhvid.ipsen@vattenfall.com;
danish@windpower.dk; wwf@wwf.dk; aeldresagen@aeldresagen.dk; info@okologi.dk; 1 - DEP Økonomi- og
Erhvervsministeriets officielle postkasse; grex@aalborg-portland.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; Kaj
Ramsløv
Cc: Hans Larsen; Lene Henningsen; Jørgen Holm Damgaard; Hanne Kathrine Lange; Joel Nielsen; Jens Peter
Licht; Svend Erik Nielsen; Anders Fuglsig Larsen; Thomas Lynggaard Germann; Susanne Aabye Poulsen
Emne: Høring over afgiftslovforslag med relation til finanslov 2011 (kraftvarme, hotelmoms og
færdselsskadede biler)

Til virksomheder, organisationer og myndigheder på vedlagte liste
Skatteministeriet fremsender hermed i høring forslag til lov om ændring af lov om afgift af
elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven
og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for
moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer).
Der vedlægges et udkast til lovforslag, høringsliste, høringsbrev og resumé af lovforslaget
Skatteministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget snarest
muligt og senest fredag den 19. november 2010 kl. 16.00. Bemærkningerne bedes sendt til
js@skat.dk venligst med henvisning til j.nr. 2010-231-0039. De modtagne høringssvar vil indgå i
det videre arbejde med lovforslaget.
Med venlig hilsen
Jens Peter Licht

