
 

 

 
 
 
 

 

 

Status for lovforslag mv. 2017/18 - December-redegørelsen 
 

Skatteministeren   

  
Ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift 
af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og 
vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingplad-
ser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus 
(moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af 
øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere)  

Dec II 

  
Lov om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster gennem den Mul-
tilaterale Konvention  

Jan II 

  
Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Ændring af satser og øget dif-
ferentiering heraf ud fra emissionsnormer, tilpasning af reglerne om kom-
bineret transport til EU-retten og forenkling af udligningsafgift for på-
hængskøretøjer)  

Feb I 

  
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Forenkling af 
inddrivelseslovgivningen)  

Feb II 

  
Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig til-
pasning af reglerne vedrørende beskatning af foreninger, udenlandske 
pensionsfondes investeringer i fast ejendom og tynd kapitalisering, juste-
ring af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enhe-
der, konsekvensændringer som følge af nye regler for beskatning ved til-
bagesalg af investeringsbeviser til det udstedende institut og justering af 
værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter)   

Feb II 

   
Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 
(Ny indeholdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytter)  

Feb II 

  
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, boafgiftsloven, dødsboskatte-
loven, fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Succession til er-
hvervsdrivende fonde)  

Feb II 
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Ændring af kildeskatteloven (Modernisering af reglerne for indtræden af 
fuld skattepligt)  

Feb II 

  
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og lov om 
Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restance-
inddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer 
med tvivlsom retskraft m.v.)  

Feb II 

Ejendomsskatteloven  Feb II 
  
Ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven og 
forskellige andre love (Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift, af-
regning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne og konsekvens-
ændringer som følge af ophævelse af ejendomsværdiskatteloven og lov 
om kommunal ejendomsskat m.v.)  

Feb II 

  
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsværdi-
skatteloven og lov om kommunal ejendomsskat (Indførelse af en inde-
frysningsordning for 2018-2020 og et forsigtighedsprincip)  

Feb II 

  
Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent Boli-
gJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaf-
felse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopspa-
ring)  

Feb II 

  
Ændring af ligningsloven, sømandsbeskatningsloven, tinglysningsaf-
giftsloven og kildeskatteloven (Bedre vilkår for tildeling af medarbejder-
aktier, udvidelse af DIS-ordningen, afskaffelse af tinglysningsafgift for 
registrering af handelsskibe og ændret forrentning ved opkrævning af 
personskat)  

Feb II 

  
  
  

 


