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L 64 – Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-
grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. be-
handlingen af ovennævnte lovforslag. 

Holger K. Nielsen

                          /Carsten Vesterø
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Side 2

Ændringsforslag

til

Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskat-
ningsaftale (L 64)

Til § 2

1) Efter nr. 5 indsættes som nye numre:

”01. I § 31, stk. 1, nr. 7, udgår ”og”.

02. I § 31, stk. 1, nr. 8, ændres ”.” til: ”, og”.”

[Tekniske ændringer]

Til § 4

2) I stk. 1 ændres ”på dagen for” til: ”dagen efter”, og ”2 og” udgår.

3) I stk. 2 udgår ”træder i kraft den 1. januar 2013 og”.

[Ændret ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om tekniske ændringer som følge af lovforslagets § 2, nr. 6, hvor det foreslås at 
indsætte et nyt nr. 9 i pensionsafkastbeskatningslovens § 31, stk. 1.

Til nr. 2 og 3

Det foreslås at ændre ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der vedrører tiltrædelsen af 
tillægsaftalerne og ændringerne af pensionsafkastbeskatningsloven, til dagen efter bekendt-
gørelsen i Lovtidende i stedet for henholdsvis på dagen for bekendtgørelsen i Lovtidende 
og den 1. januar 2013. Ændringerne foreslås af lovtekniske grunde. Ændringerne af pensi-
onsafkastbeskatningsloven har fortsat virkning fra og med indkomståret 2013.



Side 3

Bilag 1

Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget

Gældende formulering Lovforslaget Ændringsforslaget

§ 31. Skatteministeren kan 
fastsætte regler om lovens 
administration, herunder om

1)---

7) videregivelse af oplysnin-
ger mellem forsikringssel-
skaber m.v. til brug ved skat-
teberegningen i forbindelse 
med overførsler som nævnt i
§ 10, stk. 6, og

8) modregning af negativ 
skat efter § 25 ved indbeta-
ling af skat efter § 23 eller 
afgift efter § 38 i pensionsbe-
skatningsloven, herunder om 
forsikringsselskabers m.v. 
hæftelse for beløb modregnet 
i strid med § 25, samt for-
rentning af disse.

Stk. 2-3. ---

§ 2

I pensionsafkastbeskatningslo-
ven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
170 af 22. februar 2011, som 
ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 
1561 af 21. december 2010, § 2 
i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og 
senest ved § 6 i lov nr. 922 af 
18. september 2012, foretages 
følgende ændringer: 

6. I § 31, stk. 1, indsættes som 
nr. 9:

”9) hvilke oplysninger, der skal 
meddeles told- og skatteforvalt-
ningen, til brug for opgørelsen 
af den skat efter denne lov, der 
skal overføres til Grønland efter 
skatteaftalen mellem Danmark 
og Grønland af 20. februar 
2012.”. 

§ 4. Loven træder i kraft på 
dagen for bekendtgørelsen i 
Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. 

Til § 2

1) Efter nr. 5 indsættes 
som nye numre:

”01. I § 31, stk. 1, nr. 7,
udgår ”og”.

02. I § 31, stk. 1, nr. 8,
ændres ”.” til: ”, og”.”

Til § 4



Side 4

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 
1. januar 2013 og har virkning 
fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3. § 3 træder i kraft og 
har virkning fra og med 1. janu-
ar 2013.

2) I stk. 1 ændres ”på 
dagen for” til: ”dagen 
efter”, og ”2 og” udgår.

3) I stk. 2 udgår ”træder 
i kraft den 1. januar 
2013 og”.


