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Til
Folketinget - Skatteudvalget

L 95– Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved
inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til
det offentlige, lov om en børnefamilieydelse og lov om Det Fælles
Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til
det offentlige).

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Troels Lund Poulsen

/K.-H. Ludolph

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børnefamilieydelse og lov
om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
(Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

Til titlen

1) I titlen ændres ”lov om en børnefamilieydelse” til: ”lov om en børne- og ungeydelse”.
[Konsekvensændring som følge af, at lov om en børnefamilieydelse pr. 1. januar 2011 har ændret navn til lov om en børne- og ungeydelse]

Til § 2

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:
”01. I § 3, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres ”stk. 1-4” til: ”stk. 1 og 3-5”.”
[Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 2, nr. 1]

Til § 3

3) I indledningen ændres ”lov om en børnefamilieydelse” til: ”lov om en børne- og ungeydelse”.
[Konsekvensændring som følge af, at lov om en børnefamilieydelse pr. 1. januar 2011 har ændret navn til lov om en børne- og ungeydelse]

4) I indledningen ændres ”og senest ved § 3 i lov nr. 725 af 25. juni 2010,” til: ”, § 3 i lov
nr. 725 af 25. juni 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 1609 af 22. december 2010,” .
[Konsekvensændring som følge af, lov nr. 1609 af 22. december 2010 om ændring af lov om en
børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et
indkomstregister ]
Side 2

Bemærkninger

Til nr. 1 og 3

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 624 af 11. juni 2010, om ændring af
lov om en børnefamilieydelse og forskellige andre love (Ungeydelser for 15-17-årige, mulighed
for at standse ungeydelsen, m.v.), hvorefter børnefamilieydelsen pr. 1. januar 2011 erstattes af
en børne- og ungeydelse.

Til nr. 2

Der er tale om en indsættelse af en manglende henvisning som følge af lovforslagets § 2, nr. 1,
der i § 3 indsætter et nyt stk. 2, hvorefter § 3, stk. 2-5, bliver § 3, stk. 3-6.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 1609 af 22. december 2010, om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister (optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).

Side 3

