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Henvendelse 2. til Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 31. og l.32. Fremsat den 21. november 2011.

Foreningen Rejsearbejdere.dk siger hermed tak for et, hurtig svar fra Skatteministeren. Bilag 16. L. 32. 
Vi kommer samtidig med, spørgsmål der ikke er, givet uddybende eller manglende svar på.

Pkt. 1. Den omtalte kilometerbaseret lastbilafgift der fremgår, af ministerens svar, mener vi skal fremrykkes 
til før 2014-15 Som det fremgår af Skatteministeriets hjemmeside af. Yderligere må busser, også omfattes af 
en kilometerbaseret afgift..

Pkt. 2. Ifølge svar skal der pålægges en forsyningssikkerheds afgift. Den omfatter også biomasse, herunder 
brænde til brændeovne. Hvornår kommer denne afgift og hvor stor bliver afgiften pr. ton træ, biomasse, kul -
briketter.

Pkt. 3. Med de faste afgifter som Fjernvarmeværker opkræver efter BBR. Bygnings og Boligregisterets tal, 
kan boligejere. Undlade, at betale den korrekte afgift, ved ikke at oplyse, at de har foretaget udbygning af 
lofter, tilbygninger, integrerede garager der lukkes, og bruges til bolig, udnyttelse af kældre ved udgravning 
til beboelse, samt udvidelse af sommerhuse. Ligeledes kan Ejendomsværdi - beskatningen unddrages.

De fast afgifter medvirker, til at det ikke er rentabelt for boligejere, at energirenovere. Afsnit 5. bilag 14. L 
32.

Pkt. 4. At der skal oprettes et Lystbåde register således at alle, både tilmeldes, lystbåde og Vandscooter 
betaler ud over den nuværende afgift på 1. % sammen med forsikringen, også efter motorstørrelsen. På 
kaskoforsikringen, og ansvarsforsikringen, store motor forurener mest. ( Vil også forhindre de mange, 
båd/motor tyverier)
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