
Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2011

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om
skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.)

[af skatteministeren (Peter Christensen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 27. april 2011 og var til 1.

behandling den 3. maj 2011. Lovforslaget blev efter 1. be-
handling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og skatteministeren sendte den 17. marts
2011 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 155.
Den 27. april 2011 sendte skatteministeren de indkomne hø-
ringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget

skriftlige henvendelser fra BDO Statsautoriseret revisions-

aktieselskab og Nykredit, som skatteministeren har kom-
menteret over for udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til skatteministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling
Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi

og Sambandsflokkurin 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.

Torsten Schack Pedersen (V)  Karsten Lauritzen (V)  Mads Rørvig (V)  Jacob Jensen (V)  Mikkel Dencker (DF)

Pia Adelsteen (DF)  Mike Legarth (KF)  Charlotte Dyremose (KF)  Anders Samuelsen (LA) nfmd.  Nick Hækkerup (S)

John Dyrby Paulsen (S)  Klaus Hækkerup (S)  René Skau Björnsson (S)  Thomas Jensen (S)  Jesper Petersen (SF)

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

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24

Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
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Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4

Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 196
Bilagsnr. Titel
1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Henvendelse af 23/3-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktie-

selskab (tidligere omdelt på alm. del – bilag 167)
5 1. udkast til betænkning
6 Henvendelse af 9/5-11 fra Nykredit
7 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-11 fra Ny-

kredit
8 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/3-11 fra

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
9 Henvendelse af 16/5-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktie-

selskab
10 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/5-11 fra

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 196
Spm.nr. Titel
1 Spm. om at redegøre for gældende regler og praksis for beskat-

ningen i de tilfælde, hvor en oplægsholder modtager beskedne ga-
ver som tak for sit oplæg, til skatteministeren, og ministerens svar
herpå

2 Spm. om at redegøre for gældende regler og praksis for beskat-
ningen i de tilfælde, hvor en virksomhed giver sponsorbilletter til
f.eks. sportskampe til personer uden for ansættelsesforhold, til
skatteministeren, og ministerens svar herpå

3 Spm. om, hvilke initiativer der vil blive taget med henblik på at
sikre, at borgerne på en grundig, klar og utvetydig måde bliver in-
formeret om pligten til at selvangive personalegoder, til skattemi-
nisteren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om SKATs information til arbejdsgiverne om praksis for
værdiansættelse m.v. af personalegoder, til skatteministeren, og
ministerens svar herpå
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