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Spørgsmål 

Ministeren bedes tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for Skatteministeri-

ets lovgivningsområde der har indsat revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervåg-

ning, eller hvor der på anden vis er besluttet eller givet tilsagn om evaluering/lovovervåg-

ning.  

 

Oversigten bedes angive dels temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og dels 

hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ, jf. svaret på SAU alm. Del (2016-17) – 
spørgsmål 68.  

 

Svar 

Den aktuelle status på lovovervågning mv. ses nedenfor, jf. tabel 1. Der henvises i øvrigt 

til lignende svar på spørgsmål fra folketingssamlingen 2015-2016 (spørgsmål nr. 68 af 12. 

oktober 2016 (alm. del)).  

 
Tabel 1. Lovovervågning på Skatteministeriets område 
 

 
 Folketingsår Forslag Titel Status 

2007-08 

 

L 116 Modernisering af  

Skatteadministra-

tionen. 

Skatteministeren afgiver årligt 

en redegørelse til Folketinget 

om den udgiftsmæssige udvik-

ling m.v. i de sager, hvortil der 

kan ydes omkostningsgodtgø-

relse, jf. § 59 i skatteforvalt-

ningsloven. 

Den årlige redegørelse afgives 

normalt i juni måned efter op-

gørelsesåret. Den seneste re-

degørelse vedrører således 

2016 og er fremsendt til Skatte-

udvalget den 21. juni 2017 

(SAU alm. del bilag 221 (2016-

17)). 

2012-13 L 212 Ny klagestruktur 

på skatteområ-

det. 

Det fremgår af lovforslaget, at 

klagestrukturen skal evalueres 

efter 2 års virke. Evalueringen 

forventes afsluttet ultimo 2017. 

2014-15 L 10 Skattemæssige 

ændringer i lyset 

af lov om medar-

bejderinveste-

ringsselskaber. 

Det fremgår af lovforslaget om 

medarbejderinvesteringssel-

skaber fra 2014, at loven skal 

evalueres senest tre år efter 

ikrafttræden med hensyn til, 

om der er opnået den ønskede 

effekt i form af øgede investe-

ringer i de virksomheder, som 

medarbejderinvesteringssel-

skaberne skal virke til gavn for. 
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Ifølge lovprogrammet for folke-

tingssamlingen 2017/18 vil er-

hvervsministeren i november 

fremsætte lovforslag som op-

følgning herpå.  

2015-16 L 15 Natlukning af 

spillehaller med 

gevinstgivende 

spilleautomater 

og ophævelse af 

reglen om ned-

slag i afgiften for 

udlodninger m.v. 

Ved lovforslaget blev der ind-

ført en midlertidig ordning, 

hvorefter almennyttige forenin-

ger fremadrettet kunne søge til-

skud fra en pulje under Skatte-

ministeriet på 80 mio. kr. Eva-

lueringen af ordningen er af-

sluttet, og der er påbegyndt for-

handlinger om en fremtidig mo-

del med aftaleparterne bag af-

skaffelsen af den tidligere ord-

ning.  

2015-16 L 71 Nedsættelse af 

fondes generelle 

konsoliderings-

fradrag og ophæ-

velse af det sær-

lige konsolide-

ringsfradrag for 

fonde med kon-

geligt konfirmeret 

fundats. 

Ved lovforslaget blev fondes 

konsolideringsfradrag nedsat. 

Formålet var at tilvejebringe 

200 mio. kr. til en delvis finan-

siering af en lettelse af vilkå-

rene ved generationsskifte af 

erhvervsvirksomhed. 

Det fremgår af bemærknin-

gerne til ændringsforslag nr. 3 

til lovforslaget, at der i 1. halvår 

2018 skal gennemføres en 

evaluering af, om lovændrin-

gen har medført et faktisk mer-

provenu, der overstiger det af-

talte på 200 mio. kr. årligt. Hvis 

evalueringen viser, at den va-

rige provenuvirkning afviger fra 

det aftalte, vil der blive taget 

initiativ til en justering af konso-

lideringsfradraget. 

2016-17 L 102 Overdragelse af 

inddrivelsesop-

gaven vedr. for-

trinsberettigede 

kommunale for-

dringer til kom-

munerne. 

Det fremgår af lovforslaget, at 

der er en fælles forståelse om, 

at Skatteministeriet og KL fore-

tager en evaluering af området, 

når kommunerne har varetaget 

inddrivelsesopgaven vedrø-

rende de fortrinsberettigede 

kommunale fordringer i 2-3 år.  

2016-17 L 210 Forslag til lov om 

ændring af regi-

streringsafgiftslo-

ven, brændstof-

Ved lovforslaget blev indfasnin-

gen af de almindelige afgifter 

for elbiler udsat med 2 år, eller 

indtil et måltal på 5.000 nyregi-

strerede elbiler er opnået, dog 
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forbrugsafgiftslo-

ven, lov om afgift 

af elektricitet og 

forskellige andre 

love. 

 

senest den 1. januar 2019. Ind-

fasningen af de almindelige af-

gifter for pluginhybridbiler og 

brændselscelledrevne biler 

blev udskudt tilsvarende. Skat-

teministeriet overvåger på 

denne baggrund løbende ud-

viklingen i salget af elbiler. 

2016-17 L 212 Klagebehandling 

af vurderingssa-

ger. 

Det fremgår af forliget om et 

nyt ejendomsvurderingssystem 

og lovforslaget, at da skønnet 

over antallet af klager er for-

bundet med stor usikkerhed, 

skal der gennemføres en eva-

luering af klagegebyrets stør-

relse, dimensioneringen af kla-

gestrukturen samt klagebe-

handlingen, herunder reglerne 

for fremmøde, når antallet af 

de første faktiske klager over 

ejerboliger foreligger i efteråret 

2019. 

2017-18 L 4 Forslag til lov om 

ændring af regi-

streringsafgiftslo-

ven og brænd-

stofforbrugsaf-

giftsloven. 

Det fremgår af lovforslaget og 

den bagvedliggende aftale, at 

der skal gennemføres en eva-

luering af de foreslåede stram-

ninger på leasingområdet i 4. 

kvartal 2018, ligesom eventu-

elle yderligere tiltag på området 

vil blive undersøgt. 
 

 
 

 


