
 

Til lovforslag nr. L 9 

 

Folketinget 2007 - 08 (2. samling) 
 

       
 

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 

2. udkast 

Betænkning 

over 

 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige 

andre love 
(Fradragsret for indbetaling til udenlandske pensionsordninger) 

[af skatteministeren (Kristian Jensen)] 

 

1. Ændringsforslag 

Skatteministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 28. november 2007 og var til 1. behandling den 30. november 

2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. 

Dispensation fra bestemmelsen i Folketingets Forretningsorden § 13, stk. 1 

Udvalget indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen i § 13, stk. 1, således at lovforslaget 

kommer til 3. behandling tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. 

Tidligere behandlinger 

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 24 fra folketingsåret 2007-08, 1. samling. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte 

den 28. juni 2007 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2006-07, alm. del - bilag 180. Den 5. 

september 2007 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. 

Skriftlige henvendelser 

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Forsikring 

& Pension. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet [antal]  spørgsmål til [ministeren]  til skriftlig besvarelse, som denne har be-

svaret. 
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3. Indstillinger og politiske bemærkninger 

[]  

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for be-

tænkningens 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.]  

4. Ændringsforslag med bemærkninger 

Æ n d r i n g s f o r s l a g  

Af skatteministeren, tiltrådt af et <>tal: 

Til § 1 

 1) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer: 

»01. I § 15 A, stk. 5, 2. pkt., ændres: »3.-8. pkt.« til: »2.-8. pkt.«.« 

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 6] 

 2) Efter nr. 24 indsættes som nye numre: 

»02. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 4. og 5. pkt.«. 

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 18] 

03. I § 33 A, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.«.« 

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 18]  

Til § 2 

 3) I stk. 2 ændres »11-16« til: »11-13, 01, 14-16«    

[Ikrafttrædelsesbestemmelse for lovforslagets § 1, nr. 01, jf. ændringsforslag nr. 1] 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1 

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 6. 

Til nr. 2   

Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 1, nr. 18. 
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Til nr. 3 

Det foreslås, at det foreslåede nye nummer 01 i lovforslagets § 1, jf. ændringsforslag nr. 1, der er 

en konsekvensændring af lovforslagets § 1, nr. 6, får samme virkningstidspunkt som lovforslagets § 

1, nr. 6.    

  Torsten Schack Pedersen (V)   Karsten Lauritzen (V)   Peter Christensen (V)   Jacob Jensen (V)   

Mikkel Dencker (DF)   Pia Adelsteen (DF)   Lars Barfoed (KF)   Henrik Rasmussen (KF)   

Anders Samuelsen (NY) nfmd.  Nick Hækkerup (S)   John Dyrby Paulsen (S)   Klaus Hækkerup (S)   

René Skau Björnsson (S)   Mette Frederiksen (S)   Jesper Petersen (SF)   

Niels Helveg Petersen (RV) fmd.  Frank Aaen (EL)  

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i 

udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 46  Ny Alliance (NY) 5 

Socialdemokratiet (S) 45  Enhedslisten (EL) 4 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 18  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV)   9  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 9 

Bilagsnr. Titel  

1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

2 1. udkast til betænkning 

3 Henvendelse af 29/11-07 fra Forsikring & Pension 

4 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 29/11-07 fra Forsik-

ring & Pension 

5 Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 9 

Spm.nr. Titel  

  

 


