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Bilag 1 

Folketingsåret 2016-17 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

212 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, lov om 

kommunal ejendomsskat, 

ejendomsværdiskatteloven og forsk. 

andre love 

21.3.17-18.4.17 28 21 

211 Ejendomsvurderingsloven 21.3.17-18.4.17 28 1 

210 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven, 

brændstofforbrugsafgiftsloven, 

elafgiftsloven og forsk. andre love 

26.4.2017-3.5.17 7 6 

196 Lov om ændring af lov om spil, lov af 

afgifter om spil og lov om Danske Spil 

A/S 

2.3.2017-30.3.17 28 3 

195 Lov om ændring af ligningsloven 27.2.17-27.3.17 28 1 

194 Lov om ændring af ligningsloven 3.3.17-30.3.17 27 1 

183 Lov om ændring af boafgiften og 

forsk. andre love 

19.12.16-13.1.17 25 8 

182 Lov om ændring af forsk. 

energiafgiftslove og lov om kuldioxid 

af visse energiprodukter 

1.3.16-29.3.16 28 10 

137 Lov om ændring af lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige og forsk. 

andre love 

21.12.2016-17.1.16 27 3 

104 Lov om ændring af lov om kommunal 

ejendomsskat og lov om kommunal 

udligning og generelle tilskud til 

kommunerne 

9.12.16-9.1.16 31 2 

103 Lov om ændring af personskatteloven 

og virksomhedsskatteloven 

14.12.16-19.1.16 26 2 

102 Lov om ændring af lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige, lov om 

fremgangsmåden ved inddrivelse af 

skatter og afgifter mv. og lov om 

kommunal ejendomsskat 

1.11.16-29.11.16 28 3 

101 Lov om ændring af personskatteloven 

og lov om skattefri kompensation for 

forhøjede energi- og miljøafgifter 

12.12.16-9.1.16 28 2 

93 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven 

23.11.16-29.11.16 6 1 

92 Lov om ændring af lov om vurdering 

af landets faste ejendomme, lov om 

kommunal ejendomsskat og lov om 

finansiel virksomhed 

22.11.16-30.11.16 8 3 

84 Lov om ændring af lov for Grønland 

for visse spil (Formålet med 

lovforslaget er at forhøje det beløb, 

der årligt overføres til Grønlands 

Selvstyre for spil udbudt i Grønland 

fra 40 til 43,25 mio.) 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

29 Lov om ændring af lov om 

kuldioxidafgift af visse 

Høring 1 – 23.9.16-

20.10.16 

 

27 

12 
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energiprodukter, lov om afgift af 

lønsum m.v., lov om afgift af 

elektricitet. Lov om afgift af 

kvælstofoxider, lov om registrering af 

køretøjer og forsk. andre love 

 

 

Høring 2 – 1.7.16-

12.8-16 

 

 

 

 

42 

28 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven og 

ligningsloven 

Høring 1 – 

24.6.16 – 12.8.16 

 

Høring 2 – 

5.10.16 -2.11.16 

 

49 

 

 

28 

2 

27 Lov om ændring af 

fondsbeskatningsloven, ligningsloven 

og skattekontrolloven 

5.10.16-3.11.16 29 3 

26 Lov om ændring af 

chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, 

skattekontrolloven og forsk. andre 

love 

1.7.16-5.8.16 35 8 

25 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, fusionsskatteloven og 

selskabsskatteloven 

24.6.16-5.8.16 40 3 

 

Folketingsåret 2015-16 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

150 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven, 

brændstofforbrugsafgiftsloven, lov 

om registrering af køretøjer og lov om 

spil 

Høring 1 –  

29.3.2016-18.4.2016 

 

Høring 2 – 

1.2.2016-26.2.2016 

18 

 

 

 

25 

5 

149 Lov om ændring af ligningsloven, 

aktieavancebeskatningsloven, 

kursgevinstloven og 

skattekontrolloven 

2.2.16-1.3.16 27 4 

124 Ændring af lov om inddrivelse af gæld 

til det offentlige, kildeskatteloven, 

ligningsloven, opkrævningsloven og 

selskabsskatteloven 

9.12.15-6.1.16 28 5 

123 Lov om ændring af lov om 

indkomstbeskatning af 

aktieselskaber m.v., 

aktieavancebeskatningsloven 

Høring 1 – 

5.10.15-3.11.16 

 

Høring 2 – 

24.2.16-30.3.16 

 

29 

 

 

34 

15 

122 Lov om ændring af inddrivelse af 

gæld til det offentlige, lov om en 

børne- og ungeydelse og 

opkrævningsloven 

20.1.16-16.2.16 27 3 

99 Lov om ændring af toldloven, 

momsloven, opkrævningsloven og lov 

om anvendelse af Det Europæiske 

Fællesskabs forordning om 

toldmyndighedernes indgriben over 

for varer, der mistænkes for at 

krænke visse intellektuelle 

rettigheder, og om de 

foranstaltninger, som skal træffes 

over for varer, der krænker sådanne 

rettigheder 

18.9.16-19.10.16 31 4 
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96 Lov om ændring af lov om kommunal 

ejendomsskat og lov om kommunal 

udligning og generelle tilskud til 

kommuner 

14.12.15-8-1.16 25 2 

95 Lov om ændring af ligningsloven 2.12.15-4.1.16 33 1 

71 Lov om ændring af 

fondsbeskatningsloven, lov om 

indkomstbeskatning af 

aktieselskaber m.v. og 

fusionsskatteloven 

20.11.15-27.11.15 7 2 

70 Lov om ændring af lov om afgift af 

kvælstofoxider og forsk. andre love 

Høring 1 –  

5.10.15-2.11.15 

 

Høring 2 – 

23.11.15-27.11.15 

 

 

28 

 

 

4 

9 

69 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven 

23.11.15-27.11.15 4 1 

65 Lov om ophævelse af 

reklameafgiftsloven 

18.9.15-15.10.15 27 1 

64 Lov om ændring af ligningsloven 8.10.15-4.11.15 27 1 

61 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven, 

brændstofforbrugsafgiftsloven og 

forsk. andre love 

23.10.15-9.11.15 17 4 

56 Lov om ændring af momsloven og 

forsk. andre love 

11.9.15-9.10.15 28 15 

46 Lov om ændring af 

skattekontrolloven, 

arbejdsmarkedsbidragsloven, 

kildeskatteloven, ligningsloven og 

pensionsbeskatningsloven 

18.9.15-16.10.15 28 5 

45 Lov om ændring af kursgevinstloven, 

ligningsloven, 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

statsskatteloven og forsk. andre love 

Høring 1 – 

18.9.15-16.10.15 

 

Høring 2 – 

10.11.15-13.11.15 

 

28 

 

 

3 

7 

18 Lov om ændring af lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige 

30.9.15-27.10.15 27 1 

17 Lov om ændring af lov om kommunal 

ejendomsskat 

18.2.15-18.3.15 28 1 

16 Lov om ændring af 

tonnageskatteloven og 

sømandsbeskatningsloven 

10.10.15-6.11.15 27 2 

15 Lov om ændring af lov om spil, lov om 

afgifter af spil, lov for Grønland om 

visse spil og forsk. andre love 

16.1.15-16.2.15 31 6 

14 Lov om ændring af lov om spil, lov om 

afgifter af spil og lov for Grønland om 

visse spil 

16.1.15-16.2.15 31 3 

13 Lov om ændring af kildeskatteloven, 

momsloven og skattekontrolloven 

17.8.15-14.9.15 27 3 
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Folketingsåret 2014-15 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

7 Lov om ændring af lov om 

børnetilskud og forskudsvis 

udbetaling af børnebidrag og lov om 

en børne- og ungeydelse 

3.7.15-4.8.15 32 2 

6 Lov om ændring af opkrævningsloven 

og selskabsskatteloven 

22.4.15-6.5.15 14 2 

5 Lov om ændring af ligningsloven 3.7.15-4.8.15 32 1 

190 Lov om ændring af opkrævningsloven 

og selskabsskatteloven 

22.4.15-6.5.15 14 2 

173 Lov om ændring af lov om spil, lov om 

afgifter af spil, lov for Grønland om 

visse spil og forsk. andre love 

16.1.15-16.2.15 31 6 

167 Lov om ændring af ligningsloven, 

boafgiftsloven, 

fondsbeskatningsloven, 

skatteforvaltningsloven og forsk. 

andre love 

26.1.15-24.215 29 7 

144 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og momsloven 

5.12.14-7.1.15 33 4 

124 Lov om ændring af 

tonnageskatteloven og 

sømandsbeskatningsloven 

9.10.14-6.11.14 28 2 

123 Lov om ændring af momsloven Høring 1 – 

21.11.14-19.12.14 

 

Høring 2 –  

11.11.14-10.12.14 

 

28 

 

 

29 

1 

98 Lov om ændring af kildeskatteloven, 

kursgevinstloven, 

selskabsskatteloven, 

virksomhedsskatteloven og forsk. 

andre love 

2.10.14-30.10.14 28 12 

76 Lov om ændring af lov om vurdering 

af landets faste ejendomme 

17.11.14-24.11.14 7 1 

75 Lov om indgåelse af aftale om 

ændring af dansk-færøsk protokol til 

den nordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

74 Lov om ændring af ligningsloven og 

lov om ændring af lov om 

børnetilskud og forskudsvis 

udbetaling af børnebidrag og lov om 

en børne- og ungeydelse 

Høring 1 – 

7.10.14-24.10.14 

 

Høring 2 – 

19.9.14-20.10.14 

 

17 

 

 

31 

2 

64 Lov om ændring af 

chokoladeafgiftsloven, lov om afgift 

af lønsum mv., momsloven, lov om 

afgift af naturgas og bygas, 

spiritusafgiftsloven og forsk. andre 

love 

Høring 1 – 

27.8.14-26.9.14 

 

Høring 2 – 

3.12.14-8.12.14 

 

30 

 

 

5 

34 

63 Lov om ændring af kildeskatteloven 28.8.14-26.9.14 29 1 

55 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

31.10.14-19.11.14 19 7 

43 Lov om ændring af momsloven, 

registreringsafgiftsloven, 

5.9.14-3.10.14 28 4 
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brændstofforbrugsafgiftsloven og lov 

om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. 

42 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, 

opkrævningsloven og forsk. andre 

love 

24.6.14-22.8.14 59 7 

41 Lov om ændring af ligningsloven, 

fondsbeskatningsloven, lov on 

inddrivelse af gæld til det offentlige, 

lov om et indkomstregister og forsk. 

andre love 

3.9.14-2.10.14 29 6 

40 Lov om ændring af 

fondsbeskatningsloven, 

kildeskatteloven, kursgevinstloven, 

selskabsskatteloven og 

skatteforvaltningsloven 

3.9.14-2.10.14 29 5 

10 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

ligningsloven, selskabsskatteloven og 

forsk. andre love 

1.7.14-15.8.14 45 8 

9 Lov om ændring af momsloven, 

skattekontrolloven, ligningsloven, lov 

om et indkomstregister og lov om 

inddrivelse af gæld til det offentlige 

24.6.14-22.8.14 59 3 

8 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Ghana 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

7 Lov om indgåelse af protokol om 

ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Indien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

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 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

5 Lov om indgåelse af protokol om 

ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Danmark og Irland 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

4 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, personskatteloven og 

forsk. andre love 

21.8.14-18.9.14 28 9 

 

Folketingsåret 2013-14 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

200 Lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven og 

kildeskatteloven 

11.6.14-9.7.14 25 2 

171 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om afgift af naturgas 

og bygas, lov om afgift af stenkul, 

brunkul og koks m.v. og forsk. andre 

love 

7.2.14-7.3.14 28 8 

160 Lov om ændring af lov om en børne- 

og ungeydelse om lov om 

24.2.14-24.3.14 28 2 
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børnetilskud og forskudsvis 

udbetaling af børnebidrag 

153 Lov om ændring af momsloven og 

forsk. andre love 

20.12.13-21.1.14 32 10 

144 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

selskabsskatteloven og 

skattekontrolloven 

20.12.13-20.1.14 31 3 

103 Lov om ændring af ligningsloven, 

momsloven og forsk. andre love 

6.12.13-13.12.13 7 10 

95 Lov om ændring af Kildeskatteloven 

og selskabsskatteloven 

5.12.13-9.12.13 4 2 

91 Lov om ændring af 

selskabsskatteloven 

9.10.13-6.11.13 27 1 

81 Lov om ændring af 

fusionsskatteloven, 

selskabsskatteloven, kildeskatteloven 

og aktieavancebeskatningsloven 

20.11.13-19.12.13 29 4 

80 Lov om ændring af lov om vurdering 

af landets faste ejendomme og 

tinglysningsafgiftsloven 

18.11.13-20.11.13 2 2 

79 Lov om ændring af 

kulbrinteskatteloven, lov om 

ansættelse og opkrævning m.v. af 

skat ved kulbrinteindvinding og lov 

om etablering og benyttelse af 

rørledning til transport af råolie og 

kondensat 

8.10.13-5.11.13 28 3 

67 Lov om ændring af 

skattekontrolloven og forsk. andre 

love 

18.9.13-18.10.13 30 15 

60 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven, 

kildeskatteloven og 

arbejdsmarkedsbidragsloven 

21.8.13-19.9.13 29 4 

48 Lov om ændring af lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige og 

kildeskatteloven 

12.8.13-9.9.13 28 2 

47 Lov om ændring af ligningsloven, 

momsloven, lov om anvendelse af Det 

Europæiske Fællesskabs forordning 

om toldmyndighedernes indgriben 

over for varer, der mistænkes for at 

krænke intellektuelle rettigheder 

28.8.13-25.9.13 28 11 

4 Lov om ændring af 

fusionsskatteloven, 

selskabsskatteloven, 

ejendomsværdiskatteloven og forsk. 

andre love 

1.7.13-5.8.13 35 5 

 

Folketingsåret 2012-13 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

219 Lov om ændring af affalds- og 

råstofafgiftsloven, lov om 

kuldioxidafgift af visse 

8.5.13-28.5.13 20 12 
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energiprodukter, lov om afgift af 

elektricitet, momsloven og forsk. 

andre love 

218 Lov om ændring af 

selskabsskatteloven, lov om afgift af 

lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og 

forsk. andre love 

8.5.13-28.5.13 20 11 

217 Lov om ophævelse af lov om 

mineralvand m.v. og om ændring af 

lov om mineralvand m.v., øl- og 

vinafgiftsloven og forsk. andre love 

8.5.13-28.5.13 20 10 

216 Lov om ændring af ligningsloven 8.5.13-28.5.13 20 2 

212 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven og forsk. 

andre love 

24.1.13-22.2.13 29 15 

108 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om afgift af naturgas 

og bygas, lov om afgift af stenkul, 

brunkul og koks m.v. og lov om 

energiafgift af mineralolieprodukter 

m.v. 

18.12.12-4.1.13 17 4 

83 Lov om ændring af lov om registrering 

af køretøjer og 

registreringsafgiftsloven 

16.11.12-20.11.12 4 2 

82 Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven 

og ændring af lov om afgift af 

elektricitet, ligningsloven, 

personskatteloven med flere love 

16.11.12-20.11.12 4 8 

81 Lov om ændring af 

selskabsskatteloven, lov om afgift af 

lønsum m.v., afskrivningsloven og 

forsk. andre love 

16.11.12-20.11.12 4 17 

68 Lov om afgift af bidraget til 

Arbejdsmarkedets 

Erhvervssygdomssikring og af 

arbejdsulykkeserstatninger m.v. 

9.11.12-16.11.12 7 1 

67 Lov om ændring af 

skattekontrolloven, kildeskatteloven 

og forsk. andre love 

12.10.12-30.10.12 18 23 

66 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsaftale mellem 

Danmark og Kina 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

65 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsaftale mellem 

Danmark og Tjekkiet 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

64 Lov om indgåelse af tillægsaftaler til 

den dansk-grønlandske 

dobbeltbeskatningsaftale 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

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 

1.11.12-9.11.12 8 20 

51 Lov om ændring af lov om afgift af 

svovl 

23.8.12-20.9.12 28 1 

50 Lov om afgift af husstandsomdelte 

reklamer 

28.8.12-25.9.12 28 1 

49 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

31.8.12-26.9.12 26 6 
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ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og 

forsk. andre love 

10 Lov om ændring af kildeskatteloven 

og selskabsskatteloven 

3.10.12-31.10.12 28 2 

 

Folketingsåret 2011-12 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

199 Lov om ændring af ligningsloven, 

kursgevinstloven, skattekontrolloven 

og kildeskatteloven 

2.7.12-30.7.12 28 4 

198 Lov om ændring af vurderingsloven 

og skatteforvaltningsloven 

2.7.12-30.7.12 28 2 

197 Lov om ændring af lov om forskellige 

forbrugsafgifter, 

brændstofforbrugsafgiftsloven, 

tonnageskatteloven og forsk. andre 

love 

2.7.12-30.7.12 28 12 

196 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

2.7.12-30.7.12 28 7 

195 Lov om ændring af ligningsloven, 

kildeskatteloven og 

personskatteloven 

2.7.12-30.7.12 28 2 

194 Lov om ændring af ligningsloven, lov 

om en børne- og ungeydelse, 

personskatteloven m.v. 

2.7.12-30.7.12 28 3 

192 Lov om ændring af afskrivningsloven 30.5.12-4.6.12 5 1 

173 Lov om ændring af 

selskabsskatteloven, 

kildeskatteloven, skattekontrolloven, 

skatteforvaltningsloven og forsk. 

andre love 

1.2.12-22.2.12 21 9 

172 Lov om afgift af skadesforsikringer 9.2.12-2.3.12 22 1 

171 Lov om ændring af lov om afgift af 

bekæmpelsesmidler 

26.1.12-1.3.12 34 1 

170 Lov om ændring af ligningsloven og 

forsk. andre love 

8.2.12-14.3.12 35 9 

122 Lov om registrering af køretøjer, 

registreringsafgiftsloven og love om 

energiafgifter 

5.3.12-15.3.12 10 6 

121 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Ungarn 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

120 Lov om 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Danmark og Brasilien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

109 Lov om midlertidig nedsættelse af 

straffen for overtrædelse af skatte- og 

afgiftslovgivningen i forbindelse med 

visse udenlandske forhold 

Tidligere i teknisk høring. 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

95 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

ligningsloven, personskatteloven og 

forsk. andre love 

1.12.11-2.1.12 32 15 

94 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven 

Tidligere i teknisk høring. 

Høringsfrist ikke oplyst. 

N/A  
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Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

82 Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 21.11.1-16.12.11 25 1 

80 Lov om ændring af kildeskatteloven, 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og 

skattekontrolloven 

1.2.12-10.2.12 9 5 

44 Lov om gensidig bistand ved 

inddrivelse af fordringer i forbindelse 

med skatter, afgifter og andre 

foranstaltninger samt administrativt 

samarbejde på beskatningsområdet 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

34 Lov om ændring af 

brændstofforbrugsafgiftsloven, lov 

om forskellige forbrugsafgifter, lov 

om afgift af ledningsført vand og lov 

om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. 

21.11.11-24.11.11 3 4 

33 Lov om ændring af 

chokoladeafgiftsloven, 

tobaksafgiftsloven, øl- og 

vinafgiftsloven og forsk. andre love 

21.11.11-24.11.11 3 6 

32 Lov om ændring af lov om afgift af 

kvælstofoxider, lov om energiafgift af 

mineralolieprodukter m.v. og lov om 

afgift af naturgas og bygas 

21.11.11-24.11.11 3 3 

31 Lov om ændring af ligningsloven og 

forsk. andre love 

21.11.11-24.11.11 3 14 

30 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

selskabsskatteloven og forsk. andre 

love 

21.11.11-34.11.11 3 6 

29 Lov om ændring af ligningsloven 21.1.11-24.11.11 3 1 

28 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven samt lov 

om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og lov om 

ændring af forsk. skattelove 

21.11.11-24.11.11 3 3 

12 Lov om ændring af 

lønsumsafgiftsloven, momsloven, 

opkrævningsloven, lov om offentligt 

hasardspil i turneringsform og forsk. 

andre love 

27.6.11-10.8.11 44 9 

 

Folketingsåret 2010-11 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

208 Lov om ændring af ligningsloven og 

lov om hjemmeservice 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 2 

196 Lov om ændring af ligningsloven, 

personskatteloven og lov om skattefri 

kompensation for forhøjede energi- 

og miljøafgifter 

17.3.11-4.4.11 18 3 

195 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov 

17.3.11-30.3.11 13 6 
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om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og 

forsk. andre love 

194 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

kursgevinstloven, ligningsloven og 

selskabsskatteloven 

16.3.11-30.3.11 14 3 

132 Lov om 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Kuwait 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

131 Lov om 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Cypern 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

123 Lov om ændring af 

tinglysningsafgiftsloven 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

122 Lov om ændring af lov om opsigelse 

af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og henholdsvis 

Frankrig og Spanien 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

121 Lov om ændring af lov om tilskud om 

indskud på etableringskonto og 

iværksætterkonto, 

dødsboskatteloven og 

kursgevinstloven 

17.12.10-4.1.11 18 2 

111 Lov om afgift af mættet fedt i visse 

fødevarer 

5.10.10-2.11.10 27 1 

95 Lov om ændring af lov om 

fremgangsmåden ved inddrivelse af 

skatter og afgifter, lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige, lov om en 

børnefamilieydelse og lov om Det 

Fælles Indeholdelsesregister 

15.10.10-12.11.10 28 3 

84 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven og 

forsk. andre love 

24.11.10-15.12.10 21 13 

81 Lov om ændring af kildeskatteloven 16.11.10-19.11.10 3 1 

80 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om kuldioxidafgift af 

visse energiprodukter, 

registreringsafgiftsloven, momsloven 

og forsk. andre love 

16.11.10-19.11.10 3 8 

79 Lov om ændring af lov om en 

børnefamilieydelse og lov om 

børnetilskud og forskudsvis 

udbetaling af børnebidrag 

16.11.10-19.11.10 3 3 

78 Lov om ændring af ligningsloven 16.11.10-19.11.10 3 1 

77 Lov om ændring af personskatteloven Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister  

N/A 1 

76 Lov om ændring af 

pensionsafkastsbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

16.11.10-19.11.10 3 5 

75 Lov om ændring af ligningsloven og 

forsk. andre love 

30.9.10-27.10.10 27 6 

74 Ændring af ligningsloven og 

personskatteloven 

29.9.10-27.10.10 28 2 

73 Lov for Grønland om visse spil Ingen høring N/A 1 



December 2017 | Retssikkerhed på skatteområdet 
 Bilag 1 – Lovændringer og høringsfrister folketingsåret 2007/08 – 2016/17  

     

Justitia Lautrupsgade 13, 2. Sal 2100 København Ø 23926100 info@justitia-int.org 

 1

1 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

31 Lov om ændring af toldloven Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister. 

N/A 1 

23 Lov om ændring af 

lønsumsafgiftsloven, momsloven, 

registreringsafgiftsloven, 

tobaksafgiftsloven og forsk. andre 

love 

9.7.10-16.8.10 38 8 

 

Folketingsåret 2009-10 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

221 Lov om ændring af 

personskatteloven, ligningsloven, 

børnefamilieydelsesloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven 

26.5.10-2.6.10 7 3 

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 

5.5.10-10.5.10 5 4 

213 Lov om ændring af 

personskatteloven, ligningsloven og 

forsk. andre love 

28.4.10-7.5.10 9 5 

208 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven 

14.4.10-23.4.10 9 1 

203 Lov om afgifter af spil 12.2.10-5.3.10 21 1 

202 Lov om spil 12.2.10-5.3.10 21 1 

201 Lov om ændring af 

børnefamilieydelsesloven og forsk. 

andre love 

26.2.10-10.3.10 12 6 

171 Lov om ændring af lov om 

registreringsafgift af motorkøretøjer 

mv.  

23.3.10-13.4.10 21 1 

162 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet. Lov om kuldioxidafgift af 

visse energiprodukter og forsk. andre 

love 

3.2.10-24.2.10 21 6 

150 Lov om ændring af ligningsloven, 

skattekontrolloven og lov om aktiv 

socialpolitik 

18.12.09-14.1.10 27 2 

149 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, lov om 

registrering af køretøjer og 

registreringsafgiftsloven 

27.11.09-11.12.09 14 3 

112 Lov om ændring af kursgevinstloven 

og forsk. andre love 

27.1.10-17.2.10 21 17 

111 Lov om indgåelse af protokol om 

ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Danmark og Polen  

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

80 Lov om ændring af ligningsloven 30.09.09-27.10.09 27 1 
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75 Lov om ændring af lov om midlertidig 

udskydelse af betalingsfristerne for 

indeholdt A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag samt moms 

16.11.09-18.11.09 2 1 

74 Lov om ændring af personskatteloven Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

63 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, lov om kuldioxidafgift af 

visse energiprodukter og forsk. andre 

love 

12.10.09-26.10.09 14 11 

55 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven og lov 

om ændring af selskabsskatteloven, 

fusionsskatteloven og forsk. andre 

love 

29.10.09-16.11.09 17 2 

24 Lov om ændring af lov om afgift efter 

brændstofforbrug for visse 

personbiler, registreringsafgiftsloven 

og forsk. andre love 

Ingen høring 

(genfremsættelse af 

tidligere forslag nr. 205 af 

22.4.09) 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 4 

23 Lov om ændring af ligningsloven 1.9.09-14.9.09 13 1 

22 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven, 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

2.9.09-14.9.09 12 2 

21 Lov om ændring af lov om beskatning 

af indkomst i forbindelse med 

kulbrinteindvinding i Danmark 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

20 Lov om ændring af 

mineralolieafgiftsloven, 

spiritusafgiftsloven, 

tobaksafgiftsloven, øl- og 

vinafgiftsloven og forsk. andre love 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 9 

19 Lov om ændring af lov om 

merværdiafgift 

26.2.09-25.3.09 27 1 

18 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Serbien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

17 Lov om indgåelse af protokol om 

ændring af overenskomst mellem 

Danmark og Schweiz til undgåelse af 

dobbeltbeskatning vedrørende 

skatter af indkomst og formue 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

16 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Israel 

Ingen høring  

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

15 Lov om indgåelse af protokoller om 

ændring af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og hhv. Belgien, 

Luxembourg, Singapore og Østrig 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

14 Lov om indgåelse af skatteaftaler 

mellem Danmark og hhv. Aruba, 

Bermuda, De Britiske Jomfruøer, 

Cayman Islands og De Nederlandske 

Antiller 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 
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Folketingsåret 2008-9 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til  Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

215 Lov om ændring af lov om midlertidig 

udskydelse af betalingsfristerne for 

indeholdt A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag samt moms 

15.5.09-18.5.09 3 1 

207 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og forsk. andre love 

20.4.09-27.4.09 7 9 

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. 

20.3.09-26.3.09 6 4 

205 Lov om ændring af lov om afgift efter 

brændstofforbrug for visse 

personbiler, registreringsafgiftsloven 

og forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 4 

204 Lov om ændring af lov om afgift af 

spildevand og forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 4 

203 Lov om ændring af lov om 

merværdiafgift og lov om afgift af 

lønsum m.v. 

20.3.09-26.3.09 6 2 

202 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven og 

forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 21 

201 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

skattekontrolloven, kildeskatteloven, 

ligningsloven og forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 11 

200 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og lov om 

ændring af forsk. skattelove 

2.9.09-14.9.09 12 2 

199 Lov om ændring af ligningsloven og 

forsk. andre love 

20.3.08-26.3.09 6 3 

198 Lov om skattefri kompensation for 

forhøjede energi- og miljøafgifter 

20.6.09-26.3.09 6 1 

197 Lov om ændring af kildeskatteloven 

og forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 27 

196 Lov om arbejdsmarkedsbidrag 20.3.09-26.3.09 6 1 

195 Lov om ændring af personskatteloven 

og forsk. andre love 

20.3.09-26.3.09 6 8 

154 Lov om midlertidig udskydelse af 

betalingsfristerne for indeholdt A-skat 

og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

126 Lov om ændring af lov om afgift af 

affald og råstoffer, lov om afgift af 

stenkul, brunkul og koks mv. og forsk. 

andre love 

19.9.08-13.10.08 24 6 

125 Lov om ændring af lov om 

bemyndigelse til opsigelse af dbo 

mellem Danmark og hhv. Frankrig og 

Spanien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

90 Lov om indgåelse af skatteaftaler 

mellem Danmark og hhv. Guernsey og 

Jersey 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

72 Lov om ændring af 

skattekontrolloven, momsloven, 

7.10.08-20.10.08 13 31 
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opkrævningsloven, lov om aktiv 

socialpolitik og integrationsloven og 

forsk. andre love 

71 Lov om ændring af lov om indskud på 

etableringskontoen 

8.10.08-27.10.08 19 1 

64 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven 

26.5.08-4.8.08 70 1 

63 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

skattekontrolloven og andre 

skattelove 

Ingen høring 

(genfremsættelse af 

tidligere lovforslag nr. 86 

2007-2008) 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

 

N/A 15 

43 Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, 

registreringsafgiftsloven, 

tonnageskatteloven og lov om 

skattenedslag for seniorer 

9.9.08-3.10.08 24 3 

42 Lov om ændring af 

ejendomsværdiskatteloven 

9.9.08-30.9.08 21 2 

41 Lov om ændring af 

pensionsafkastbeskatningsloven og 

pensionsbeskatningsloven 

29.8.08-22.09.08 24 2 

24 Lov om ændring af lov om registrering 

af køretøjer, færdselsloven, 

registreringsafgiftsloven og andre 

love 

4.9.08-22.9.08 18 5 

23 Lov om ændring af 

selskabsskatteloven, 

fusionsskatteloven og forsk. andre 

love 

8.10.08-24.10.08 16 9 

22 Lov om ændring af ligningsloven, lov 

om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. 

og registreringsafgiftsloven 

27.6.08-25.8.08 59 3 

21 Lov om inddrivelse af gæld til det 

offentlige 

3.7.08-25.8.08 53 1 

20 Lov om forslag til lov om ændring af 

forsk. love 

3.7.08-25.8.08 53 1 

19 Lov om indgåelse af tillægsaftale til 

den dansk-grønlandske 

dobbeltbeskatningsaftale 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

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 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

 

Folketingsåret 2007-8 

Lovforslagets 

nummer – L 

Forslag til  Høringsperiode Høringsperiode i 

dage 

Antal love, der 

ændres 

187 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

kildeskatteloven og kursgevinstloven 

30.5.08-4.8.08 65 3 

181 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

15.4.08-30.4.08 15 7 
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selskabsskatteloven og forsk. andre 

love 

168 Lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og forsk. andre love 

28.3.08-17.4.08 20 9 

169 Lov om kvælstofoxider 28.3.08-17.4.08 20 1 

170 Lov om ændring af lov om afgift af 

affald og råstoffer 

28.3.08-17.4.08 20 1 

167 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

dødsboskatteloven og 

kildeskatteloven 

28.3.08-14.4.08 17 3 

162 Lov om ændring af kildeskatteloven 

og andre skattelove 

4.1.08-.1.2.08 28 5 

160 Lov om skattenedslag for seniorer 28.3.08-14.4.08 17 1 

161 Lov om ændring af kildeskatteloven 

og skatteforvaltningsloven 

28.3.08-14.4.08 17 2 

159 Lov om ændring af 

dødsboskatteloven og forsk. andre 

love 

30.8.07-27.9.07 28 10 

158 Ændring af emballageafgiftsloven, 

forbrugsafgiftsloven og 

konsumisafgiftsloven 

28.3.08-14.4.08 14 3 

157 Lov om ændring af personskatteloven Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

156 Lov om ændring af ligningsloven og 

lov om arbejdsmarkedsbidrag 

22.2.08-10.3.08 17 2 

117 Lov om ændring af lov om afgift af 

vejbenyttelse 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

116 Lov om ændring af forsk. skattelove 14.12.07-18.1.08 35 8 

115 Lov om indgåelse af skatteaftaler 

mellem Danmark og Isle of Man 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

114 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsaftale mellem 

Danmark og Georgien 

Ingen høring  

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

87 Lov om ændring af 

pensionsafkastsbeskatningsloven 

21.2.08-28.2.08 7 1 

86 Lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, 

skattekontrolloven og andre 

skattelove 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 14 

46 Ændring af lønsumsafgiftsloven 9.10.07-31.10.07 22 1 

42 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven, lov om 

vægtafgift af motorkøretøjer mv. og 

lov om afgift efter brændstofforbrug 

for visse personbiler 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 3 

32  Lov om ændring af momsloven og 

forsk. andre love 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 7 

31 Lov om ændring af forskellige 

skattelove 

10.9.07-14.9.07 4 14 

15 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven og lov om 

vægtafgift af motorkøretøjer mv. 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 2 

14 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Kroatien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 
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13 Lov om bemyndigelse til opsigelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og henholdsvis 

Frankrig og Spanien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

12 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Østrig 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 1 

11 Lov om ændring af lov om tilskud på 

etableringskonto 

31.8.07-14.9.07 14 1 

10 Pensionsafkastbeskatningslov 29.8.08-22.9.08 24 2 

9 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

29.8.08-22.9.08 24 10 

8 Lov om ændring af forsk. 

energiafgiftslove mv. 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 7 

7 Lov om ændring af 

børnefamilieydelsesloven 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

 

N/A 1 

30 Lov om ændring af lov om indskud på 

etableringskonto 

31.8.07-14.9.07 14 1 

27 Ændring af forsk. afgiftslove 30.8.07-19.9.07 20 5 

26 Lov om bemyndigelse til opsigelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og henholdsvis 

Frankrig og Spanien 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

 

N/A 1 

25 Pensionsafkastbeskatningslov 29.8.08-22.9.08 24 2 

24 Lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven og forsk. 

andre love 

29.8.08-22.9.08 24 2 

21 Lov om ændring af forsk. 

energiafgiftslove 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 7 

20 Lov om ændring af forsk. skattelove 10.9.07-14.9.07 4 8 

19 Lov om indgåelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem Danmark og Østrig 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

 

N/A 1 

18 Lov om ændring af 

børnefamilieydelsesloven 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

 

N/A 1 

6 Lov om ændring af 

registreringsafgiftsloven og lov om 

vægtafgift af motorkøretøjer mv. 

Høringsfrist ikke oplyst. 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 2 

2 Lov om ændring af 

arbejdsmarkedsfondsloven, 

ligningsloven, personskatteloven og 

forsk. andre love 

Ingen høring 

Indgår ikke i statistik over 

høringsfrister 

N/A 13 

 

 


