
Uddrag af lovkataloget offentliggjort den 17. jan. 2023 med FSR – danske revisorers bemærkninger 

 

Skatteministeren 

Ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, 

brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om 

afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgiften 

på fossile brændsler for erhverv efter aftale om grøn skattereform af 8. december 

2020 og omlægning af pesticidafgiften efter aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-

2026 m.v.) (Jan II) 

Indhold  

Lovforslaget har til formål at forhøje energiafgifterne ved anvendelse af fossile brændsler og omstrukturere 

afgiftssatserne i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven. Lovforslaget har endvidere til formål at ophæve en 

afgiftsfritagelse i NOX-afgiftsloven samt indsætte manglende afgiftssatser i CO2-afgiftsloven. 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om grøn skattereform mellem den daværende regering 

(Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 

december 2020 og på aftalen om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 mellem den daværende regering 

(Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 

Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne fra februar 2022. 

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 8, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

FSR – danske revisorers holdning 

FSR – danske revisorer støtter generelt forslag, der bidrager til et bedre klima og miljø.  

Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag. Det oprindelige lovforslag kan findes via dette 

link: https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l8/index.htm 

 

Lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende 

protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik (Jan II)  

Indhold 

Lovforslaget har til formål at gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst af 4. februar 2022 mellem 

Kongeriget Danmarks regering og Den Franske Republiks regering til ophævelse af dobbeltbeskatning for så 

vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og -omgåelse samt den dertilhørende 

protokol. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 11, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

FSR – danske revisorers holdning 

FSR – danske revisorer bakker generelt op om alle tiltag, der forenkler skattesystemet og forhindrer 

skatteunddragelse og -omgåelse. 

https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l8/index.htm


Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag. Det oprindelige lovforslag kan findes via dette 

link: https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l11/index.htm 

 

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, 

skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den 

Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles 

Lønindeholdelsesregister (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe 

danskernes gæld til det offentlige) (Jan II) 

Indhold 

Lovforslaget har til formål at sikre nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige og at vende 

udviklingen i restancerne til det offentlige. Lovforslaget omfatter bl.a. tiltag om styrket lønindeholdelse, 

nedsættelse af inddrivelsesrenten og en ny eftergivelsesordning (ret og pligtordning). 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige mellem den 

daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det 

Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022. Lovforslaget er 

en genfremsættelse af L 10, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

FSR – danske revisorers holdning 

FSR – danske revisorer mener det vigtigt, at der er tillid til det danske skattesystem. FSR bakker derfor også 

om tiltag, der har til formål at styrke gældsinddrivelsessystemet. 

Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag. Det oprindelige lovforslag kan findes via dette 

link: https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l10/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l11/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l10/index.htm

