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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 102 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om
kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Karsten Lauritzen
/ Annemette Ottosen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov
om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om
kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende
fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne). (L 102)

Til § 3

1) I indledningen ændres »som ændret ved § 1 i lov nr. 1887 af 29. december
2015 og § 1 i lov nr. 179 af 1. marts 2016,« til: »som ændret ved § 1 i lov nr. 1887
af 29. december 2015, § 1 i lov nr. 179 af 1. marts 2016 og § 2 i lov nr. 61 af 16.
januar 2017,«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 2]

2) I nr. 1 ændres i den indledende tekst »I § 27, stk. 3,« til: »I § 27, stk. 5,«.
[Konsekvens af et lovforslag, der er vedtaget efter fremsættelsen af nærværende
lovforslag (L 102)]

Bemærkninger
Til nr. 1
Som en konsekvens af ændringsforslag nr. 2 foreslås det at ændre indledningen i §
3, således at lov nr. 61 af 16. januar 2017 tilføjes.
Til nr. 2
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at der efter fremsættelsen af
nærværende lovforslag (L 102) er vedtaget et lovforslag L 92 B, som efter stadfæstelsen blev til lov nr. 61 af 16. januar 2017. Lov nr. 61 af 16. januar 2017 trådte i
kraft den 19. januar 2017 med virkning fra den 1. januar 2019 for så vidt angår
denne lovs § 2.
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