Skatteudvalget 2004-05 (2. samling)
L 94 Bilag 5
Offentligt

Til lovforslag nr. L 94

Folketinget 2004 - 05 (2. samling)
Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2005

1. udkast

Betænkning
over

Forslag til lov om beskatning af søfolk
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2005 og var til 1. behandling den 4. marts 2005.
Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høring
Lovforslaget er en genfremsættelse af et tilsvarende lovforslag (L 162) fra folketingsåret 2004-05,
1. samling, et udkast til dette lovforslag har inden fremsættelsen været sendt i høring, og
skatteministeren sendte den 1. november 2004 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2004-05,
1. samling, alm. del – bilag 31. Den 17. januar 2005 sendte skatteministeren de indkomne
høringssvar samt et notat herom til udvalget, jf. L 94 – bilag 1. Nærværende lovforslag har ikke
været sendt i fornyet høring.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Søfartens
Ledere. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse.
Deputationer
Endvidere har Søfartens Ledere mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til
lovforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 3 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har
besvaret.
2. Indstillinger og politiske bemærkninger
[]
Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for
betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksom
på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning
i Folketingssalen.]
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Kim Andersen (V) Charlotte Antonsen (V) Peter Christensen (V) nfmd.
Lars Christian Lilleholt (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mikkel Dencker (DF)
Colette L. Brix (DF) Charlotte Dyremose (KF) Jakob Axel Nielsen (KF) Christine Antorini (S)
Henrik Sass Larsen (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Lene Hansen (S) . Mogens Jensen (S)
Poul Erik Christensen (RV) Morten Homann (SF) Frank Aaen (EL)
Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i
udvalget.
Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52
Socialdemokratiet (S)
47
Dansk Folkeparti (DF)
24
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
Det Radikale Venstre (RV)
17
Socialistisk Folkeparti (SF)
11

Enhedslisten (EL)
Tjóðveldisflokkurin (TF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Fólkaflokkurin (FF)

6
1
1
1
1
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 94
Bilagsnr.
1
2
3
4

Titel
Historisk gennemgang af genfremsættelse af L 162
Meddelelse om vejledende tidsplan for L 94
Henvendelse af 18/3-05 fra Søfartens Ledere
Kommentar til henvendelse af 18/3-05 fra Søfartens Ledere, fra
skatteministeren
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 94

Spm.nr.
1

2

3

Titel
Spm. om redegøre for, om og på hvilke punkter forslaget adskiller sig
fra det tidligere fremsatte lovforslag L 162 (2004-05, 1. samling), og
ministerens svar herpå
Spm. om vi skal have en lovgivning, der forbyder danske søfolk at
melde sig ind i den fagforening, som de har lyst til, til
skatteministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om at ændre lovforslaget for at imødegå det potentielle
skattehul, som er omtalt i et af høringssvarene, til skatteministeren, og
ministerens svar herpå

