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Bilag 2 

 

Lovforslagets 

nummer - L 

Forslag til Høringsfrist Gengivelse af begrundelse for manglende 

høring eller meget kort høringsfrist, jf. 

lovforslagets bemærkninger eller 

Skatteministeriets høringsbrev 

Folketingsår 2016-17 

210 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven, 

brændstofforbrugsafgiftsloven, 

elafgiftsloven og forsk. andre love 

7 Et udkast til lovforslaget har været sendt i 

høring perioden 21. marts – 18. april 2017. 

Tidspunktet for indgåelse af aftalen af 18. 

april 2017, Folketingets sommerferie og 

hensynet til ikke at sætte salget af elbiler 

m.v. i stå medfører, at lovforslaget sendes i 

en forkortet høring. 

93 Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 6 Tidspunktet for finanslovsforhandlingerne 

og det forhold, at visse af lovforslagets 

elementer skal have virkning fra og med 

fremsættelsestidspunktet, indebærer en 

tidsmæssigt presset proces. Lovforslaget er 

samtidig med fremsættelsen sendt i høring 

med frist den 29. november 2016 

92 Lov om ændring af vurdering af landets 

faste ejendomme, lov om kommunal 

ejendomsskat og lov om finansiel 

virksomhed 

8 Et udkast til lovforslaget har ikke forinden 

fremsættelsen været sendt i høring. 

Lovforslaget er samtidig med 

fremsættelsen sendt i høring med frist den 

30. november 2016. 

Det er af tidsmæssige årsager og grundet 

lovforslagets tilknytning til aftalen om et nyt 

ejendomsvurderingssystem ikke muligt at 

sende lovforslaget i høring forud for 

fremsættelsen.   

84 Lov om ændring af lov for Grønland for 

visse spil (Forhøjelse af det beløb, der årligt 

overføres til Grønlands Selvstyre for spil 

udbudt i Grønland) 

Ingen høring Udkast til redegørelse nr. R 15 af 13. april 

2016 om beløbet til Grønland i forbindelse 

med spil blev forud for oversendelsen til 

Folketinget sendt i høring hos Grønlands 

Selvstyre to gange, henholdsvis den 21. 

december 2015 og den 1. marts 2016. 

Grønlands Selvstyre afgav bemærkninger 

til udkastet til redegørelsen den 8. marts 

2016. Udkast til forslag om ændring af lov 

for Grønland om visse spil blev den 17. juni 

2016 sendt til udtalelse hos 

Naalakkersuisut. Udkast til forslag om 

ændring af lov for Grønland om visse spil, 

som bilag til beslutningsforslag herom, har 

i perioden den 22. juni 2016 til den 29. juli 

2016 været sendt i offentlig høring i 

Grønland af Naalakkersuisut. 
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Folketingsår 2015-16 

71 Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, 

lov om indkomstbeskatning af 

aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven 

7 Da lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2016, der er indgået den 19. 

november 2015, har det beklageligvis ikke 

været muligt at sende lovforslaget i høring 

inden fremsættelsen. Lovforslaget er 

samtidig med fremsættelsen sendt i høring 

med forkortet frist 

70 Lov om ændring af lov om afgift af 

kvælstofoxider og forsk. andre love 

4 Et udkast til lovforslaget har været sendt i 

høring i perioden fra den 5. oktober 2015 til 

den 2. november 2015. Der er efterfølgende 

foretaget visse ændringer i lovforslagets. 

Derfor sendes lovforslaget nu i høring igen. 

Høringen relaterer sig alene til de ændrede 

dele af lovforslaget. 

69 Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 4 Da lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2016, der er indgået den 19. 

november 2015, har det beklageligvis ikke 

været muligt at sende lovforslaget i høring 

inden fremsættelsen.  

45 Lov om ændring af kursgevinstloven, 

ligningsloven, 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

statsskatteloven og forsk. andre love 

3 Lovforslaget blev udsendt på ekstern 

høring den 18. september 2015.   

  

Da der efterfølgende er indsat en række 

nye elementer i lovforslaget, sendes 

forslaget hermed på høring, for så vidt 

angår disse nye elementer.   

Folketingsår 2014-15 

76 Lov om ændring af lov om vurdering af 

landets faste ejendomme 
7 Forslaget gennemfører de ændringer i 

vurderingsloven, som det er nødvendigt at 

gennemføre inden årsskiftet for at sikre, at 

der fortsat vil være vurderinger, der kan 

danne grundlag for beskatning af fast 

ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) 

og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt 

vurderingssystem ventes at kunne tages i 

anvendelse. 

75 Lov om indgåelse af aftale om ændring af 

dansk-færøsk protokol til den nordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

Ingen høring Et udkast til lovforslag har ikke forinden 

fremsættelsen været sendt i høring, da der 

er tale om at indhente Folketingets 

godkendelse af en allerede indgået aftale. 

8 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og Ghana 

Ingen høring Et udkast til lovforslag er ikke forinden 

fremsættelsen sendt i høring, da der er tale 
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om godkendelse af en allerede 

underskrevet overenskomst. 

7 Lov om indgåelse af protokol om ændring 

af dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Indien 

Ingen høring Et udkast til lovforslag er ikke forinden 

fremsættelsen sendt i høring, da der er tale 

om godkendelse af en allerede 

underskrevet ændringsprotokol til en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

6 Lov om ændring af lov om indgåelse af 

protokoller om ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og hhv. Belgien, 

Luxembourg, Singapore og Østrig 

Ingen høring Et udkast til lovforslag er ikke forinden 

fremsættelsen sendt i høring, da der er tale 

om at indhente Folketingets godkendelse af 

en allerede indgået overenskomst. 

5 Lov om indgåelse af protokol om ændring 

af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Danmark og Irland 

Ingen høring Et udkast til lovforslag er ikke forinden 

fremsættelsen sendt i høring, da der er tale 

om godkendelse af en allerede 

underskrevet protokol til en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Folketingsåret 2013-14 

103 Lov om ændring af ligningsloven, 

momsloven og forsk. andre love 
7 Del af finanslovsaftalen. 

95 Lov om ændring af kildeskatteloven og 

selskabsskatteloven 
4 Da lovforslaget ønskes gennemført senest 

fredag d. 20. december 2013 er tidsplanen 

for lovforslaget meget stram. Det vil derfor 

ikke være muligt at nå at medtage 

høringssvar, som fremsendes efter udløbet 

at høringsfristen. 

Et udkast til lovforslaget er ikke forinden 

fremsættelsen sendt i ekstern høring, da 

Skatteministeriet først den 28. november 

2013 blev opmærksom på 

problemstillingen, og lovforslaget ønskes 

gennemført inden den 20. december 2013. 

Forslaget er samtidig med fremsættelsen 

sendt i ekstern høring. 

80 Lov om ændring af lov om vurdering af 

landets faste ejendomme og 

tinglysningsafgiftsloven 

2 Regeringen fremlægger med dette forslag 

den lovgivning, som det er nødvendigt at 

gennemføre inden årsskiftet, vedrørende et 

nyt ejendomsvurderingssystem. 
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Folketingsåret 2012-13 

83 Lov om ændring af lov om registrering af 

køretøjer og registreringsafgiftsloven 
4 Det har af tidsmæssige årsager ikke været 

muligt at sende forslaget i høring forud for 

fremsættelsen. Som følge af at forslaget 

skal have virkning fra 2013, ønskes forslaget 

vedtaget inden jul med henblik på 

ikrafttræden ved årsskiftet. 

82 Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og 

ændring af lov om afgift af elektricitet, 

ligningsloven, personskatteloven med flere 

love 

4 Tidspunktet for Finanslovsforhandlingerne 

og det forhold, at lovforslagets elementer 

skal have virkning fra indkomståret 2013, 

indebærer en tidsmæssigt presset 

lovproces. På baggrund heraf sendes 

lovforslaget i ekstern høring samtidigt med 

fremsættelsen. 

81 Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov 

om afgift af lønsum mv., afskrivningsloven 

og forsk. andre love 

4 Loven er en del af aftalen om finansloven for 

2013 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

68 Lov om afgift af bidraget til 

Arbejdsmarkedets 

Erhvervssygdomsforsikring og af 

arbejdsulykkeserstatninger mv. 

7 Loven er en udmøntning af 

finanslovsaftalen for 2013 mellem 

regeringen (Socialdemokratiet, Radikale 

Venstre og Socialistisk Folkeparti) og 

Enhedslisten om at indføre en 

arbejdsskadeafgift. 

52 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og forsk. andre love og lov om 

ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om 

ændring af lov om afgift af affald og 

råstoffer 

8 Vi beklager, at høringsfristen er kort, men 

lovforslaget skal vedtages inden årets 

udgang for at træde i kraft og få virkning fra 

og med den 1. januar 2013.  

Folketingsåret 2011-12 

192 Lov om ændring af afskrivningsloven 5 Ingen begrundelse for kort høringsfrist 

angivet. 

122 Lov om registrering af køretøjer, 

registreringsafgiftsloven og love om 

energiafgifter 

10 Ingen begrundelse for kort høringsfrist 

angivet. 

121 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Ungarn 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været sendt i høring, 

idet der er tale om godkendelse af en 

allerede underskrevet overenskomst. 
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120 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Brasilien 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om Folketingets godkendelse af en 

allerede indgået protokol. 

94 Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Ingen høring Høring i forbindelse med lovforslagets 

fremsættelse. Ingen begrundelse angivet. 

80 Lov om ændring af kildeskatteloven, 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og 

skattekontrolloven 

9 Ingen begrundelse for kort høringsfrist 

angivet. 

34 Lov om ændring af 

brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om 

forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af 

ledningsført vand og lov om vægtafgift af 

motorkøretøjer m.v. 

3 Forslaget er en del af aftalen om finansloven 

for 2012 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

33 Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, 

tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og 

forsk. andre love 

3 Lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2012 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

32 Lov om ændring af lov om afgift af 

kvælstofoxider, lov om energiafgift af 

mineralolieprodukter mv. og lov om afgift 

af naturgas og bygas 

3 Lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2012 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

31 Lov om ændring af ligningsloven og forsk. 

andre love 
3 Lovforslaget er en udmøntning af aftalen 

mellem regeringen (Socialdemokraterne, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) 

og Enhedslisten om finansloven for 2012. 

30 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

selskabsskatteloven og forsk. andre love 

3 Lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2012 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

29 Lov om ændring af ligningsloven 3 Lovforslaget er et led i udmøntningen af 

finansloven for 2012. 

28 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven samt lov om 

ændring af pensionsbeskatningsloven og 

lov om ændring af forsk. skattelove 

3 Lovforslaget er en del af aftalen om 

finansloven for 2012 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. 

Folketingsåret  2010-11 

195 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om 
13 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 
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afgift af øl, vin, frugtvin m.m. og forsk. 

andre love 

132 Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Kuwait 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været sendt i høring, 

idet der er tale om gennemførelse af en 

allerede underskrevet overenskomst. 

131 Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Cypern 
Ingen høring Lovforslaget har ikke været sendt i høring, 

idet der er tale om gennemførelse af en 

allerede underskrevet aftale. 

81 Lov om ændring af kildeskatteloven 3 Lovforslaget var blevet til i enighed mellem 

partierne bag finanslovsaftalen for 2011 

(regeringen (Venstre og Det Konservative 

Folkeparti), Dansk Folkeparti og 

Kristendemokraterne) og partierne bag 

jobplanen fra februar 2008 (regeringen, 

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 

Liberal Alliance).  

80 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse 

energiprodukter, registreringsafgiftsloven, 

momsloven og forsk. andre love 

3 Regeringen, (Venstre og Det Konservative 

Folkeparti), Dansk Folkeparti og 

Kristendemokraterne har den 8. november 

2010 indgået aftale om finansloven for 2011. 

I dette lovforslag indgår tre elementer fra 

finansloven for 2011. 

79 Lov om ændring af lov om en 

børnefamilieydelse og lov om børnetilskud 

og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 

3 Regeringen (Venstre og Det Konservative 

Folkeparti), Dansk Folkeparti og 

Kristendemokraterne har den 8. november 

indgået aftale om finansloven for 2011. 

Elementer fra finanslovsaftalen for 2011 

indgår i dette lovforslag. 

78 Lov om ændring af ligningsloven 3 Loven er en del af aftalen om finansloven for 

2011 mellem regeringen (Venstre og Det 

Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti 

og Kristendemokraterne. 

77 Lov om ændring af personskatteloven 

(Kompensation for kommunale 

skatteforhøjelser) 

Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

76 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og forsk. andre 

love 

3 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

73 Lov for Grønland om spil Ingen høring Lovforslaget har i overensstemmelse med 

kapitel 5 i lov om Grønlands Selvstyre været 

forelagt Grønlands Selvstyre til udtalelse. 

Det er skønnet ufornødent at foretage 

høring af forslaget andre ændringer, jf. 
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punkt 3.4, idet der alene er tale om tekniske 

ændringer, der ikke indeholder materielle 

regelændringer. 

Folketingsår 2009-10 

221 Lov om ændring af personskatteloven, 

ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven 

7 Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 

25. maj 2010 aftale om genopretning af 

dansk økonomi 

216 Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, 

spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og 

lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af 

lov om afgift af chokolade- og sukkervarer 

m.m., lov om afgift af konsum-is m.fl. love 

5 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

213 Lov om ændring af personskatteloven, 

ligningsloven og forsk. andre love 

9 Den korte høringsfrist beklages, der skyldes, 

at lovforslaget skal vedtages inden 

Folketingets sommerferie. 

208 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven 
9 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

111 Lov om indgåelse af protokol om ændring 

af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Danmark og Polen 

Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

75 Lov om ændring af lov om midlertidig 

udskydelse af betalingsfristerne for 

indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 

samt moms 

2 Lovforslaget er en udmøntning af den del af 

finanslovaftalen for 2010. 

74 Lov om ændring af personskatteloven Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

24 Lov om ændring af lov om afgift efter 

brændstofforbrug for visse personbiler, 

registreringsafgiftsloven og forsk. andre 

love 

Ingen høring Lovforslaget er en genfremsættelse af 

lovforslag nr. L 205 af 22. april 2009 om 

ændring af lov om afgift efter 

brændstofforbrug for visse personbiler, 

registreringsafgiftsloven og forskellige 

andre love. Lovforslag nr. L 205 blev 

vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009, jf. 

lov nr. 523 af 12. juni 2009. Lovforslaget 

genfremsættes, fordi lovforslag nr. L 205 

ved en fejl i ministeriet ikke er notificeret 

rettidigt over for EU-Kommissionen i 

henhold til Europa-parlamentets og Rådets 

direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter. 
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23 Lov om ændring af ligningsloven 13 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

22 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og forsk. andre 

love 

12 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

18 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Serbien 

Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

17 Lov om indgåelse af protokol om ændring 

af overenskomst mellem Danmark og 

Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning 

vedr. skatter af indkomst og formue 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om at indhente Folketingets 

godkendelse af allerede indgåede aftaler. 

16 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Israel 

Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

15 Lov om indgåelse af protokoller om 

ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og hhv. Belgien, 

Luxembourg, Singapore og Østrig 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om Folketingets godkendelse af 

allerede indgåede protokoller. 

14 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem 

Danmark og hhv. Aruba, Bermuda, De 

Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De 

Nederlandske Antiller 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om at indhente Folketingets 

godkendelse af allerede indgåede aftaler. 

Folketingsåret 2008-9 

215 Lov om ændring af lov om midlertidig 

udskydelse af betalingsfristerne for 

indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 

samt moms 

3 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. Skatteministeriet beklager den 

meget korte høringsfrist. 

207 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og forsk. andre love 
7 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

206 Lov om ændring af lov om afgift af 

chokolade- og sukkervarer m.m., lov om 

afgift af konsumis, lov om afgift af 

mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og 

lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

205 Lov om ændring af lov om afgift efter 

brændstofforbrug for visse personbiler, 

registreringsafgiftsloven og forsk. andre 

love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

204 Lov om ændring af lov om afgift af 

spildevand og forsk. andre love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

203 Lov om ændring af lov om merværdiafgift 

og lov om afgift af lønsum mv.  
6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 
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202 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven og forsk. 

andre love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

201 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

skattekontrolloven, kildeskatteloven, 

ligningsloven og forsk. andre love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

200 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og lov om 

ændring af forsk. skattelove 

12 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.   

199 Lov om ændring af ligningsloven og forsk. 

andre love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

198 Lov om skattefri kompensation for 

forhøjede energi- og miljøafgifter 
6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

197 Lov om ændring af kildeskatteloven og 

forsk. andre love 

6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

196 Lov om arbejdsmarkedsbidrag 6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

195 Lov om ændring af personskatteloven og 

forsk. andre love 
6 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Del af forårspakke 2.0. 

154 Lov om midlertidig udskydelse af 

betalingsfristerne for indeholdt A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag samt moms 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

125 Lov om ændring af lov om bemyndigelse til 

opsigelse af dbo mellem Danmark og hhv. 

Frankrig og Spanien 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet.  

90 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem 

Danmark og hhv. Guernsey og Jersey 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om Folketingets godkendelse af 

allerede indgåede aftaler. 

72 Lov om ændring af skattekontrolloven, 

momsloven, opkrævningsloven, lov om 

aktiv socialpolitik og integrationsloven og 

forsk. andre love 

13 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.   

71 Lov om ændring af lov om indskud på 

etableringskontoen 
19 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.   

Lovforslaget er et led i aftalen af 2. 

november 2006 mellem regeringen (Venstre 

og Det Konservative Folkeparti) og 

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 

Det Radikale Venstre om udmøntning af 

globaliseringspuljen 
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63 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

skattekontrolloven og andre skattelove 

Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet.  Forslaget er en genfremsættelse af 

tidligere lovforslag nr. 86 2007-2008. 

19 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den 

dansk-grønlandske 

dobbeltbeskatningsaftale 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om et forslag om Folketingets 

godkendelse af en allerede underskrevet 

tillægsaftale. 

18 Lov om indgåelse af protokol om ændring af 

overenskomst mellem de nordiske lande til 

undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt 

angår indkomst- og formueskatter 

Ingen høring Lovforslaget har ikke været i høring, idet der 

er tale om et forslag om Folketingets 

godkendelse af en allerede underskrevet 

protokol. 

Folketingsåret 2007-8 

157 Lov om ændring af personskatteloven Ingen høring Lovforslaget har ikke været sendt i ekstern 

høring. Dette skyldes, at der alene er tale om 

en ukompliceret teknisk ændring af 

bundskatteprocenten, som der ikke ses at 

være behov for at gøre til genstand for 

høring hos diverse erhvervsorganisationer 

m.v. 

115 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem 

Danmark og Isle of Man 
Ingen høring Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

114 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark 

og Georgien 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

87 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven 

7 Lovforslaget har inden fremsættelsen været 

stillet som ændringsforslag til Forslag til lov 

om ændring af registreringsafgiftsloven, lov 

om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov 

om afgift efter brændstofforbrug for visse 

personbiler (Justering af afgiftsberegningen 

for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af 

brint- og elbiler og udvidelse af ordningen 

med registrerede virksomheder) (L 42 2007-

08, 2. samling). Investeringsforeningsrådet 

og Forsikring & Pension har kommenteret 

herpå over for Folketingets Skatteudvalg. 

31 Lov om ændring af forskellige skattelove 4 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

14 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Kroatien 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 
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13 Lov om bemyndigelse til opsigelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og hhv. Frankrig og 

Spanien 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

12 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Østrig 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

7 Lov om ændring af 

børnefamilieydelsesloven 
Ingen høring Lovforslaget er ikke sendt i høring, da der er 

tale om en forhøjelse af 

børnefamilieydelsen uden administrative 

konsekvenser. 

26 Lov om bemyndigelse til opsigelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og hhv. Frankrig og 

Spanien 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

20 Lov om ændring af forsk. skattelove 4 Begrundelse for kort høringsfrist ikke 

angivet. 

19 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Østrig 

Ingen høring Ingen begrundelse angivet. 

18 Lov om ændring af 

børnefamilieydelsesloven 
Ingen høring Lovforslaget er ikke sendt i høring, da der er 

tale om en forhøjelse af 

børnefamilieydelsen uden administrative 

konsekvenser. 

2 Lov om ændring af 

arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, 

personskatteloven og forsk. andre love 

Ingen høring Lovforslaget er en udmøntning af 

indkomstskatteelementerne i aftalen om 

Lavere skat på arbejde af 3. september 

2007 mellem regeringen (Venstre og Det 

Konservative Folkeparti) og Dansk 

Folkeparti. Lovforslaget er en 

genfremsættelse af lovforslag nr. L 220, 

som blev fremsat den 6. september 2007. L 

220 blev i forbindelse med fremsættelsen 

sendt i høring. 

 

 


