
Skatteministeriet,         04-711-28 
den 6. oktober 2004  
 
 
UDKAST 18  
 
 
 

Forslag 
til 

Lov om ændring af en række love 
(Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) 

(Kommunalreform) 
 

§ 1 
 
I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 som senest 
ændret ved § 3 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skattefor-
valtningen”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”. 
 
3.   I § 10, stk. 6 og 7, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   I § 25, stk. 5, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 27 affattes således:  
”§ 27. Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning 
udleveres eller indsendes til denne.” 
 
6.   § 32 og § 32 a ophæves.  
 
7.   I § 33, stk. 1, nr. 7, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 2 
 
I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 976 af 21. 
september 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.  I § 5, stk. 6, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen” og ”skatteministerens” 
til: ”forvaltningens”. 
 
2.   I § 6, stk. 3, § 30, stk. 1, og § 40, stk. 7, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
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3.   I § 8, stk. 2, § 24, stk. 2, § 36 og § 51, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
4.   I § 25, stk. 3, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”. 
 
5.   I § 36 ændres  ”skattemyndighedernes” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
 
6.   I § 44 A, stk. 3, og § 44 B, stk. 3, ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
7.   § 45, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3. Såvel den samlede kontantomregnede salgssum som den fordeling på aktiver efter stk. 2, 
som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Afgørelsen er bindende 
for både sælger og køber.”   
 
8.   § 45, stk. 4 og 5, og stk. 6, 3. pkt., ophæves. 
 
Stk. 6 bliver herved stk. 4.  
 
9.   § 52 affattes således:  
”§ 52. En skattepligtig, der har afskrevet efter denne lov, kan ændre den selvangivne afskriv-
ningssats, når meddelelse herom er indgivet til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter 
udløbet af selvangivelsesfristen. Senere ændring af den selvangivne afskrivningssats kræver 
tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.”    
  
10.   § 53 ophæves. 
 
11.   I § 54, stk. 6, ændres ”Skatteministerens” til: ”Told- og skatteforvaltningens”. 
 
 

§ 3 
 
I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer: 
 
1.   § 13, stk. 1, 3. og 4. pkt., affattes således:  
”Det er en betingelse, at der er opnået godkendelse fra told- og skatteforvaltningen. Forvaltningen 
kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.” 
 
2.   § 13, stk. 1, 5. og 6. pkt., ophæves.  
 
3.   I § 13, stk. 3 og 4, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   I § 13 a, stk. 9, ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
5.   § 13 d ophæves.   
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§ 4 
 

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 853 af 16. 
oktober 2002, foretages følgende ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ” told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.  I § 7, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.    I § 8 ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”forvaltningens”.  
 
4.    § 12 og § 12 a ophæves.   
 
 

§ 5 
 

I lov nr. 389 af 20. maj 1992 om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag 
m.v. foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 2, stk. 1, ændres ”den told- og skatteregion, til hvilken indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag 
senest er sket” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   I § 2, stk. 3, ændres ”Told- og skatteregionerne” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
3.   § 3 affattes således:  
”§ 3. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om kravet.” 
 
4.   I § 4, stk. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”, og ”told- og 
skatteregionen” ændres til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
5.   I § 4, stk. 2, ændres: ”Told- og Skattestyrelsens” til: ”Told- og skatteforvaltningens”.  
 
6.   I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
7.   I § 7, stk. 2, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”, og ”told- og 
skattemyndighedernes” ændres til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
 

§ 6 
 
I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 som senest 
ændret ved § 1 i nr. 468 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
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2.   I § 14, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”, og ”myndighedernes” ændres til: ”forvaltningens”.  
 
3.   § 14, stk. 5, ophæves.  
 
4.   § 15, stk. 2, ophæves. 
 
Stk. 3-5 bliver herved stk. 2-4. 
 
5.   § 16 ophæves. 
 
6.   I § 20, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil”, til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
7.   I § 21, stk. 1, ændres 2 steder ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatte-
forvaltningens”. 
 
 

§ 7 
 

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-
batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 3. august 1998 som senest ændret ved § 5 i lov nr 1029 af 
22. november 2000, foretages følgende ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   § 20, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
 
4.   I § 20, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 26 og § 27 ophæves.  
 
 

§ 8 
 
 
I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998 som 
ændret bl.a. ved § 71 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 6 i lov nr. 1029 af 22. november 
2000, foretages følgende ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
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2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og Skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. I § 6, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”. 
 
4. § 27, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne”. 
 
5. I § 27, stk. 9, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
6. § 33 og § 34 ophæves. 
 
 

§ 9 
 

I lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001 som senest 
ændret ved § 3 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”den kommunale skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   Overalt i loven ændres ”told- og skatteregionen ” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
3.   I § 12, stk. 3, ændres ”skattemyndigheden” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   § 27, stk. 3, ophæves. 
 
5.   I § 30, stk. 2, ændres ”regionen” til: ”forvaltningen”.  
 
6.   I § 33, stk. 1, ændres ”de kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og 
skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
7.   I § 33, stk. 3, ændres ”told- og skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”, og 
”skatteministeren” ændres til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
8.   § 35, stk. 3, ophæves.  
 
9.   § 37 ophæves.  
 
10.   I § 42, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
 



 6

§ 10 
 
I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. 
oktober 2002 som senest ændret ved § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af 
køretøjer, foretages følgende ændring: 
 
1.   I § 8 ændres ”Skatteministeren” til: ”Centralregisteret for Motorkøretøjer”, og ”ministerens” 
ændres til: ”registerets”.  
 

 
§ 11 

 
I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000 som senest 
ændret ved § 2 i lov nr. 1166 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:  
 
1. I § 5, stk. 4, ændres ”altid af told- og skatteregionen på det sted, hvor personen bor” til: ”told- 
og skatteforvaltningen”.  
 
2. § 5, stk. 5-7, ophæves. 
 
3. I § 6, stk. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 12 
 
I lov om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser (afgift på klorfluorkar-
boner, haloner, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovlhexafluorid), jf. lovbekendtgørelse 
nr. 208 af 22. marts 2001 som ændret ved § 2 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende 
ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   § 14, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1, nr. 2, nævnt materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning 
udleveres eller indsendes til denne.” 
 
4.   I § 14, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 16 og § 16 b ophæves.    
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§ 13 
 
I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
567 af 3. august 1998 som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 4 i lov nr. 1057 af 
17. december 2002 og senest ved § 5 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende 
ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   I § 3, stk. 5, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”.  
 
4.   I § 23, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 28 og § 28 a ophæves.  
 
 

§ 14 
 
I lov nr. 635 af 13. december 1978 om gensidig bistand inden for området direkte skatter mellem 
stater, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, foretages følgende ændringer: 
 
1.   § 2 affattes således:  
”§ 2.   Told- og skatteforvaltningen er den kompetente myndighed i henhold til direktivet.”.  
 
2.   I § 3 ændres: ”Kontaktmyndigheden” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
3.   I § 4 og § 5 ændres ”Ministeren for skatter og afgifter” til: ”Skatteministeren”. 
 
 

§ 15 
 
I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. 
september 2003 som senest ændret ved § 4 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende 
ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”den kommunale skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   I § 13, stk. 3, ændres ”Den kommunale skattemyndigheds” til: ”Told- og skatteforvaltningens”, 
og ”skattemyndigheden” ændres til: ”forvaltningen”.  
 
3.   I § 55, stk. 3, ændres ”Den kommunale skattemyndighed” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   I § 87, stk. 3 og 4, ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
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5.   § 91 ophæves. 
 
6.   I § 95, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
 

§ 16 
 
I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (Ejendomsavancebeskatningsloven), 
jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1. I § 4, stk. 1, ændres ”jf. dog stk. 10” til: ”jf. dog stk. 8”. 
 
2.   § 4, stk. 6, affattes således: 
”Stk. 6. Såvel den samlede kontantomregnede afståelsessum som den fordeling på aktiver efter stk. 
5, som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Afgørelsen er 
bindende for både sælger og køber.”   
 
3.   § 4, stk. 7 og 8, og stk. 9, 3. pkt., ophæves. 
 
Stk. 9 og 10 bliver herved stk. 7 og 8.  
 
4.   I § 6, stk. 7, ændres ”§ 6, stk. 5” til: ”§ 6, stk. 4”. 
 
5.   I § 8, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 2, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
6.   I § 12, stk. 1, ændres: ”Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til: ”Told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
7.   I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres ”skatteministerens” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
8.   § 14 B ophæves.   
 
 

§ 17 
 
I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (Ejendomsværdiskatteloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002 som senest ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 9. juni 
2004, foretages følgende ændring:  
 
I § 4 a, stk. 3, ændres “vurderingsmyndighederne” til: “told- og skatteforvaltningen”. 
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§ 18 
 
I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998 som ændret bl.a. 
ved § 10 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 3 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages 
følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   I § 12, stk. 3, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
4.   § 17 c og § 17 d ophæves.  
 
 

§ 19 
 
I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001 som ændret ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 
2002, § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, foretages 
følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skattefor-
valtningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”.  
 
3.  I § 3, stk. 6, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skattefor-
valtningens”.  
 
4.   § 15, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
 
5.   § 15, stk. 6, affattes således:  
”Stk. 6. Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af varer, der i henhold til denne lov er 
afgiftspligtige, er efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen pligtige at meddele denne 
oplysninger om leverancer til de virksomheder, der omfattes af denne lov.” 
 
6.   I § 15, stk. 9, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
7.   § 21 og § 21 b ophæves. 
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§ 20 
 
I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 27. august 2002 som senest 
ændret ved § 1 i lov nr. 151 af 15. marts 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 8, stk. 2, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”told- og skatte-
forvaltningen”.  
 
2.   I § 10, stk. 5, ændres ”en skattemyndighed efter at have tilsidesat en foretagen etablering” til: 
”told- og skatteforvaltningen, efter at en foretagen etablering er blevet tilsidesat,”.  
 
3.   I § 11 C, stk. 1, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   § 14 A ophæves.  
  
 

§ 21 
 
I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998 som ændret bl.a. 
ved § 11 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 15 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, 
foretages følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   § 10, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
 
4.   I § 10, stk. 6, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 11 affattes således:  
”§ 11. Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver 
oplysning til brug for forvaltningens registrering af virksomhederne og kontrol med afgiftens be-
taling.” 
 
6.   § 14 og § 15 ophæves.   
 
 

§ 22 
 
I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (Fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
xxx af … 2004, foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 3 A, stk. 6, ændres “Told- og Skattestyrelsen” til: “told- og skatteforvaltningen”.  
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2. I § 4, stk. 7 og 8, ændres ”Skatteministeriet” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
3. I § 4, stk. 9, og § 15, stk. 3, nr. 3, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
4. § 15 A ophæves.   
 
 

§ 23 
 
 
 
I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 som ændret 
bl.a. ved § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, 
foretages følgende ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. I § 17, stk. 2 og 3, ændres ”dem” til: ”forvaltningen”.   
 
4.   I § 17, stk. 6, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 19 og § 19 a ophæves.  
 
6.   § 22, stk. 1, nr. 4, affattes således: 
”4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20, og 
told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,”  
 
 

§ 24 
 
I lov om forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 489 af 19. september 1984, som ændret ved lov nr. 363 af 1. juli 1988 og lov nr. 480 af 30. juni 
1993, foretages følgende ændring: 
 
1.   §§ 1-5 affattes således: 
”§ 1.   Under told- og skatteforvaltningens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af 
skattelovgivningen, bortset fra toldlovgivningen, kan der beskikkes borgeren en forsvarer, når 
sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt, og 
borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.  
 
§ 2.   Forsvareren beskikkes af retten på det sted, hvor borgeren har hjemting her i landet, og ellers 
på det sted, hvor det findes hensigtsmæssigt. Retsplejelovens regler om beskikkelse af offentlige 
forsvarere og om udelukkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse. 
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Stk. 2.   Anmodning om beskikkelse af en forsvarer kan fremsættes af såvel borgeren som af told- 
og skatteforvaltningen. Told- og Skatteforvaltningen sørger i så fald for, at spørgsmålet indbringes 
for retten. Skatteministeren fastsætter regler om vejledning af borgeren om adgangen til at anmode 
om en forsvarer. 
Stk. 3.   Beslutninger, hvorefter forsvarer skal beskikkes, kan ikke påklages for højere ret. 
Beslutninger, hvorved beskikkelse af forsvarer nægtes, kan kæres til højere ret. 
 
§ 3.   Forsvareren har adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, told- og skatteforvaltningen 
har tilvejebragt til brug for behandlingen af spørgsmålet om strafansvar. I det omfang materialet 
uden ulempe kan mangfoldiggøres, skal forsvareren have en kopi. Forsvareren må ikke uden told- 
og skatteforvaltningens samtykke overlevere det modtagne materiale til den, som sagen vedrører, 
eller til andre. 
Stk. 2.   Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan 
reglerne i stk. 1, 1. pkt., fraviges, eller told- og skatteforvaltningen kan give forsvareren pålæg om 
ikke at videregive  oplysninger, forsvareren har modtaget fra told- og skatteforvaltningen. 
Stk. 3.  Retten afgør tvistigheder mellem forsvareren og told- og skatteforvaltningen om for-
svarerens beføjelser. 
 
§ 4.    Retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende 
anvendelse. 
Stk. 2.    I sager, der afgøres udenretlig med vedtagelse af en bøde, kan tillige spørgsmålet om om-
kostninger til forsvarerbistand afgøres med vedtagelse. Omkostninger, der er vedtaget, kan ind-
drives sammen med den vedtagne bøde.  Der er udpantningsret for vedtagne omkostninger. 
 
§ 5.   Den, som sagen vedrører, har pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling 
i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter rets-
plejelovens regler.”   
 
 

§ 25 
 
I lov nr. 469 af 9. juni 2004 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat foretages følgende 
ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   Overalt i loven ændres ”Told- og skattemyndighederne” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.   
 
4.   § 17, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3.   Materiale, som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens anmodning 
udleveres eller indsendes til denne.” 
 
5.  § 22 og § 23 ophæves. 
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6.   § 27, stk. 1, nr. 5, affattes således:  
”5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12, og 
told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller”. 

 
 

§ 26 
 
I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. 
september 1998 som senest ændret ved § 48 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages 
følgende ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2. § 5 a ophæves.  
 
 

§ 27 
 
I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (Fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
xxx af … 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven, bortset fra § 6, stk. 2, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   Overalt i loven, bortset fra § 6, stk. 3, og § 13, stk. 2, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
3.  I § 6, stk. 1 og 5, og § 13, stk. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skat-
teforvaltningen”.  
 
4.   I § 6, stk. 3, og § 13, stk. 2, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”, og ”de lignende 
myndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
5.   I § 6, stk. 4, og § 13, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”. 
 
7.   I § 8, stk. 5, ændres ”ligningsmyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
8.   § 15, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 15 a, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 15 c, stk. 1, 4. og 5. pkt., og § 15 e 
ophæves  
  
9.  I § 15 b og § 15 d, ændres to steder ”Den skatteansættende myndighed” til: ”Told- og skatte-
forvaltningen”. 
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§ 28 
 
I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996 som ændret 
bl.a. ved § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 18 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 
2 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”. 
 
3.  I § 19, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”, og ”disse” ændres til: ”denne”.  
 
4.   I § 19, stk. 6, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
5.   § 23 og § 24 ophæves.  
 

 
§ 29 

 
I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. 
december 1993 som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 434 af 26. juni 1998 og senest ved § 1 i lov nr. 
962 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 2, stk. 3, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”.  
 
2.   § 5 affattes således:  
”§ 5.   En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, 
kan ændre den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode. Den skattepligtige skal 
indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af 
selvangivelsesfristen. Senere ændring af den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode 
kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. 
 
3.   I § 8, stk. 3, ændres ”de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier” til: ”de af Skatterådet 
fastsatte normalhandelsværdier”. 
 
4.   I § 8, stk. 4, ændres ”skattestyrelseslovens” til: ”skatteforvaltningslovens”. 
 
 

§ 30 
 
I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996 som senest ændret ved 
§ 2 i lov nr. 390 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 5, stk. 1, og § 11 A, stk. 1, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
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2.   I § 5, stk. 3, ændres ”skattemyndighedernes” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
3. I § 6, stk. 2, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
4.   I § 17, stk. 1, ændres ”den kommunale skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”, og i 
stk. 2 ændres tre steder ”den kommunale skattemyndigheds” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
5.   § 17 A ophæves.  
 
 

§ 31 
 
I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 27. maj 2002, foretages følgende 
ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.   I § 7, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”.  
 
3.   § 9 og § 10 ophæves. 
 
4.   I § 13, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 

 
§ 32 

 
I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for 
personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. ????????????, foretages følgende ændringer: 
 
1.   § 2, stk. 3, affattes således: 
”Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.”. 
 
2. I § 5 D, stk. 1, og § 25 A, stk. 9, ændres ”den kommunale skattemyndighed inden udløbet af den i 
skattestyrelseslovens § 3, stk. 1, nævnte frist” til: ”told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i 
det andet kalenderår efter indkomstårets udløb”. 
 
3. I § 22, stk. 2, § 57, stk. 3, og § 73 D ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
4.   I § 22, stk. 2, og § 46, stk. 4, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   I § 33 C, stk. 8, § 48, stk. 6, og § 84, stk. 2, ændres ”skattemyndigheden” til: ”told- og skat-
teforvaltningen”. 
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6.   I § 33 C, stk. 8, udgår: ”afgifts- eller”. 
 
7.  I § 33 D, stk. 7, ændres ”Skattemyndighedens” til: ”Told- og skatteforvaltningens”, og ”skat-
testyrelsesloven” ændres til: ”skatteforvaltningsloven”. 
 
8.   I § 42 udgår: ”og afgifter”.  
 
9.   Overalt i loven ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
10.   Overalt i loven  ændres ”Skattemyndighederne” til: ”Told- og skatteforvaltningen. 
 
11.   Overalt i loven ændres ”vedkommende skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
12.   I § 52, stk. 2, § 79, stk. 1, §84, stk. 2, § 85, stk. 3, og § 86, stk. 3, ændres ”skatteministeren eller 
den, han bemyndiger dertil” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
13.   § 55 B affattes således: 
”§ 55 B.   Afgørelser om grundlaget for den foreløbige skatteansættelse efter § 45, stk. 3, § 48, §§ 
50-53 og § 55 træffes af told- og skatteforvaltningen. 
Stk. 2.   Told- og skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelser 
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.” 
 
14.   I  § 57, stk. 1, og § 86, stk. 5, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
15.   I § 57, stk. 5, og § 86, stk. 2 og 4, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- 
og skatteforvaltningen”. 
 
16.   I § 65 C, stk. 2 og 3, ændres ”Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil” til: 
”told- og skatteforvaltningen”. 
 
17.    I § 66 A, stk. 1, og § 66 B, stk. 1, ændres ”told- og skattemyndighederne” til: ”told- og skatte-
forvaltningen”. 
 
18.   I § 73, stk. 1, ændres ”Skattemyndighedens” til: ”Told- og skatteforvaltningens”. 
 
19.   I § 73, stk. 4, og § 84, stk. 2, ændres ”skattemyndighedens” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
 
20.   § 78, stk. 1, ophæves. 
Stk. 2 bliver herved stk. 1. 
 
21. I § 86, stk. 1, ændres ”Den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”. 
 
22.   § 87, § 89 B og § 89 C ophæves. 
 
23.   I § 89 ændres ”skatteministeren eller den, skatteministeren bemyndiger dertil” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”. 
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24.   I § 99, stk. 2, ændres ”ligningsmyndigheden” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 33 
 
I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000 som senest ændret ved § 21 i 
lov nr. 409 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 14 ændres ”Skattemyndigheden” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
2.   I § 15, stk. 3, ændres ”skattemyndigheden” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
3.   § 15, stk. 4, affattes således:  
”Stk. 4. En afgørelse fra told- og skatteforvaltningen, der pålægger skattepligt, kan påklages af 
bostyret eller skyldneren, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, og § 36, stk. 1. Foreligger 
Landsskatterettens afgørelse om, at skattepligten skal fastholdes, ikke senest 3 måneder efter 
klagens modtagelse, bortfalder skattepligten.”  
 
4.   § 17 ophæves. 
 
5.   I § 20, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
 

§ 34 
 
I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998 som ændret bl.a. ved § 
13 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 21 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages 
følgende ændringer:  
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   I § 5, stk. 1, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”.  
 
4.   § 7, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.”  
 
5.   I § 7, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
6.   § 9 og § 9 a ophæves.  
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§ 35 
 
I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 
1998 som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 
2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 1, stk. 3, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
4.   § 17, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
 
5.   I § 17, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”.  
 
6.   § 22 og § 22 a ophæves.  
 
 

§ 36 
 
I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 
793 af 29. september 1993 som senest ændret ved § 6, i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages 
følgende ændringer:  
 
1.   § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ophæves. 
 
2.   I § 9, stk. 2, ændres ”den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
3.   § 13 A ophæves. 
 

 
§ 37 

 
I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kul-
brinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993 som senest ændret ved § 9 i 
lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:  
 
1. § 21, stk. 2, 5. pkt., affattes således: 
”Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb”. 
 
2.   § 22 A ophæves. 
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§ 38 
 
I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998 
som senest ændret ved § 1 i lov nr. 462 og § 3 i lov nr. 464 begge af 9. juni 2004, foretages 
følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.  I § 9, stk. 17, og § 14 ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatte-
forvaltningen”.  
 
3.  § 17 og § 17 a ophæves.  
 
 

§ 39 
 
I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 
(kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004, foretages følgende 
ændringer:  
 
1.   I § 25, stk. 2, 3 og 5, ændres: ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen.” 
 
2.   I § 25, stk. 5, og 8, og § 33, stk. 2, ændres: ”Skatteministeren til: ”Told- og skatteforvaltningen.” 
 
3.   I § 25, stk. 4, ændres to steder ”realkreditlovens § 77, stk. 2” til: ”lov om finansiel virksomhed § 
5, stk. 1, nr. 7”. 
 
4. I § 25, stk. 7, 2. pkt., ændres: ”de statslige told- og skatteforvaltninger” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
5.   I § 37, stk. 5, 3. pkt., ændres: ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
6.   § 39 ophæves.  
 
 

§ 40 
 
I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. som senest ændret 
ved § 25 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 foretages følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skattefor-
valtningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. § 22, stk. 3, affattes således:  
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”Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
 
4. I § 22, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5. § 28 og § 29 ophæves.  

 
 

§ 41 
 
I lov nr. 1302 af 20. december 2000 om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler som ændret ved § 1 i 
lov nr. 293 af 15. maj 2002 foretages følgende ændring: 
 
1.   I § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatte-
forvaltningen”.  
 
 

§ 42 
 
I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. … af 
…2004, foretages følgende ændringer:  
 
1. I § 7 A, stk. 5, 1. pkt., ændres “selskabets skatteansættende myndighed” til: ”told- og skattefor-
valtningen”. 
 
2.   I § 7 A, stk. 5, 3. pkt., § 16 A, stk. 2, 1. pkt., og § 33 E, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres 
“Skatteministeren” til: “Told- og skatteforvaltningen”. 
 
3. I § 7 H, stk. 5, 6. pkt., ændres ”den skatteansættende myndighed” til: ”told- og skattefor-
valtningen”. 
 
4.   Overalt i loven ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”. 
 
5.   I § 7 L, stk. 2, 3. pkt., § 8 M, stk. 3, 3. pkt., og § 13, stk. 2, ændres ”de statslige told- og 
skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
6.   I § 7 Q, stk. 1, nr. 1, ændres ”skattestyrelseslovens” til: ”skatteforvaltningslovens”. 
 
7.   I § 7 Q, stk. 1, nr. 2, ændres ”skattestyrelseslovens kapitel 3 A” til: ”skatteforvaltningslovens 
kapitel 8”. 
 
8.   I § 7 Q, stk. 3, 2. pkt., ændres ”kapitel 3 A i skattestyrelsesloven” til: ”skatteforvaltningslovens 
kapitel 8”.  
 
9.   I § 8 A, stk. 2, 1. pkt., § 12, stk. 3, 1. pkt., og § 16 A, stk. 3, 1. pkt., ændres ”skatteministeren” til: 
”told- og skatteforvaltningen”.  
 
10.   I § 8 B, stk. 1, 4. pkt., ændres ”Skatteministeren” til: ”Skatterådet”.  
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11.   I § 9, stk. 4, ændres ”Ligningsrådets” til: ”Skatterådets”. 
 
12.   I § 12 B, stk. 2, udgår 3.-6. pkt., og i stedet indsættes:  
”Den af parterne foretagne kapitalisering er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Det 
skal endvidere fremgå af parternes aftale, hvilke aktiver der vederlægges med en løbende ydelse. 
Parterne skal senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det 
indkomstår, hvori aftalen indgås, indgive meddelelse til told- og skatteforvaltningen om den ind-
gåede aftale, herunder oplyse om kapitaliseringen og den efter 4. pkt., foretagne fordeling.” 
 
13.    §§ 14 B – E ophæves. 
 
14.    § 14 G, stk. 1, 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ophæves. 
 
15.    I § 14 G, stk. 3, 3. pkt., ændres ”1. og 2. pkt. til: ”1. pkt.”. 
 
16.    I § 14 G, stk. 5, 2. pkt., ændres ”, boligreguleringslovens § 22 e eller § 4, stk. 8, i lov nr. 419 af 
1. juni 1994 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om 
individuel boligstøtte” til: ”eller boligreguleringslovens § 22 e”. 
 
17.    I § 14 G, stk. 6, ændres ”§§ 18 b eller 55 a” til: ”§ 18 b”. 
 
18.    I § 14 G, stk. 7, 3. pkt., ændres ”(CIR-nr.)” til: ”(SE- eller CVR-nr). 
 
19.   I § 16 B, stk. 2, 1. pkt., ændres ”Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”Told- 
og skatteforvaltningen”. 
 
20.   I § 17 E, stk. 3, 3. pkt., ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”, i 
stk. 5, 1. pkt., ændres ”de statslige told- og skatteforvaltninger” til: ”told- og skatteforvaltningen”, 
og i stk. 6 ændres ”De statslige told- og skatteforvaltninger” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
21.  I § 27 B, ændres tre steder ”den regionale told- og skattemyndighed” til: ”told- og skatte-
forvaltningen”, og i stk. 1, 4. pkt., ændres ”Den regionale told- og skattemyndighed” til: ”Told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
22.   I § 27 B, stk. 2, 1. pkt., ændres ”§ 33 C i lov om skattemyndighedernes organisation og 
opgaver m.v.” til: ”skatteforvaltningslovens § 50”, i 3. pkt. ændres ”kapitel 3 A i lov om skatte-
myndighedernes organisation og opgaver m.v.” til: ”skatteforvaltningslovens kapitel 8”, og i 6. pkt. 
ændres ”§ 33 G i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v.” til: ”skattefor-
valtningslovens § 54”.  
 
23.   I § 28  ændres to steder i stk. 7 og to steder i stk. 8 ”skattemyndighederne” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.   
 
24.   § 32 E ophæves. 
 
25.   I § 32 F ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
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26.   I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres ”skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil,” til: ”told- 
og skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 43 
 
I lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 27. juli 1993 som 
senest ændret ved § 26 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer: 
 
1.    I § 6, stk. 1, ændres ”den told- og skatteregion, i hvis område anmelderen har hjemsted” til: 
”told- og skatteforvaltningen”. 
 
2.   I § 6, stk. 3, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
3. I § 7 ændres ”skatteministeren eller af told- og skatteregionen efter bemyndigelse af skatte-
ministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
4.   § 9 A ophæves. 
 
 

§ 44 
 
I lov om forbud mod lotteri m.m., jf. lov af 6. marts 1869 som ændret bl.a. ved § 15 i lov nr. 59 af 7. 
februar 1990 og senest ved § 7 i lov nr. 235 af 8. april 1992, foretages følgende ændring:  
 
1. § 5 A ophæves.  
 
 

§ 45 
 
I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 22. april 2002, foretages 
følgende ændringer: 
 
1.   I § 2, stk. 13, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
2. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  I § 8, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
4. I § 9 ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”forvaltningens”. 
 
5. § 13 og § 13 a ophæves. 
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§ 46 
 
I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, foretages 
følgende ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”told- og skatteregionen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
2.   I § 3. stk. 1, ændres ”Told- og skatteregionen” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
3.   I § 14, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
4.   I § 14, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
5.   § 15, stk. 2 og 3, § 16 og § 17 ophæves. 
 
 

§ 47 
 
I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 
1998 som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 
2004, foretages følgende ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   I § 1, stk. 7, og § 5, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og 
skatteforvaltningens”. 
 
4.   I § 14, stk. 5, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   I § 22, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
6.   § 27 og § 27 a ophæves. 
 
 

§ 48 
 
I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998 som ændret bl.a. 
ved § 17 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 3 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, 
foretages følgende ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
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2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. § 18, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3.   Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indleveres 
eller indsendes til denne”. 
 
4.   I § 18, stk. 9, ændres ” myndighedernes” til: ”forvaltningens” 
 
5.   § 24 og § 24 a ophæves. 
 
 

§ 49 
 
I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, som ændret 
ved § 1 i lov nr. 356 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   I § 62 a, stk. 2, 2. pkt., ændres “myndighederne” til: “told- og skatteforvaltningen”. 
 
4.   I § 66, stk. 8, ændres ”disse myndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   § 76, stk. 3 og 5, § 78 og § 79 ophæves. 
 
 

§ 50 
 
I lov nr. 482 af 7. juni 2001 om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og 
samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen) foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 2, stk. 3, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   I § 4, stk. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 

 
§ 51 

 
I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 som 
ændret ved § 12 lov nr. 458 og § 32 i lov nr. 469, begge af 9. juni 2004, foretages følgende 
ændringer:  
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1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   I § 11, stk. 2, ændres ”told- og skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
4.   I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres ”myndighederne” til: ”forvaltningen”. 
 
5.   § 16 ophæves. 
 
6.   I § 18, stk. 1 og 4, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.    
 
 

§ 52 
 
I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998 
som ændret bl.a. ved § 20 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 34 i lov nr. 1029 af 22. 
november 2000, foretages følgende ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  § 19, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3.   Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne”. 
 
4.   I § 19, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 25 og § 26 ophæves. 
 
6.   I § 32, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til ”told- og 
skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 53 
 
I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. … af … 2004, 
foretages følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
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2. Overalt i loven ændres ”Den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”Told- og skattefor-
valtningen”.  
 
3. I § 23, stk. 1,  ændres ”den statslige told- og skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
4. I §27, stk. 1, 2. pkt., ændres ”forelægger forvaltningen sagen for Ligningsrådet, der kan” til: 
”kan forvaltningen”. 
 
5. § 27, stk. 1, 3. pkt., ophæves. 
 
6. I § 27, stk. 3, ændres ”inden 12 uger” til: ”senest 3 måneder”. 
 
7. § 27, stk. 4, 7 og 8, ophæves. 
 
Stk. 5-6 bliver herefter stk. 4-5. 
 
8. § 29, stk. 1, affattes således: 
”Hvis opgørelserne efter §§ 20-24 ikke indgives rettidigt, opgør told- og skatteforvaltningen 
beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønsmæssigt.” 
 
9.   § 31 ophæves. 
 
10.   I § 33, stk. 1, ændres: ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.   
 

 
§ 54 

 
I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse 
nr. xxx af …2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 1, stk. 2, udgår: ”eller den, han bemyndiger dertil,”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”.  
 
3.   I § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændres ”skatteministerens” til: ”told- og skattefor-
valtningens”.  
 
4.   I 18 A, stk. 3, ændres “Told- og Skattestyrelsen” til: “told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   I § 19 E ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
6.  I § 21 B, stk. 1, og § 39, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
7. I § 39, stk. 1, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
8.   § 39, stk. 3, ophæves.   
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Stk. 4 bliver herefter stk. 3.  
 
9.  I § 61, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
10.   § 61 A ophæves.  
 
 

§ 55 
 
I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. 
august 2003 som senest ændret ved § 3 i lov nr. 302 af 30. april 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 4, stk. 6 og 7, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”.  
 
2.  I § 4 a, stk. 3, ændres “den kommunale skattemyndighed” til: “told- og skatteforvaltningen”.  
 
3.   § 4 a, stk. 3, affattes således:  
”En skattepligtig kan omgøre sin beslutning om at foretage fradrag i aktieindkomsten, hvis 
tilkendegivelse herom sker til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår 
efter udløbet af det pågældende indkomstår.”  
 
4.   § 24 A ophæves. 
   
 

§ 56 
 
 
I lov nr. 479 af 30. juni 1993 om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig 
fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer (prækursorer) som ændret bl.a. ved § 32 
i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1108 af 12. december 2003 om 
ændring af bilag 1 og 2 i lov, foretages følgende ændringer: 
  
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og Skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. Efter § 1 indsættes som ny paragraf: 
”§ 1 a. Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af 
told- og skatteforvaltningen”. 
 
4. § 10, stk. 2, affattes således: 
”Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne.” 
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5. I § 12, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  

 
 

§ 57 
 
I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (Pvc og visse 
blødgøringsmidler) som senest ændret ved § 1 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 foretages følgende 
ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   § 19, stk. 3, affattes således:  
”Stk. 3. De forretningsbøger m.v., som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens 
anmodning udleveres eller indsendes til denne.”. 
 
4.   I § 19, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til ”forvaltningens”.  
 
5.   § 25 og § 26 ophæves.  
 
 

§ 58 
 

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 
som senest ændret ved § 19 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
3.   I § 3 a, stk. 7, og § 8, stk. 1 ændres “told- og skattemyndighederne” til: “told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
4.   § 29 og § 29 a ophæves.  
 
5.   I § 30, stk. 1, ændres: ”§ 29 a, stk. 1, nr. 1” til: ”§ 1, stk. 2 og 3, og §§ 7 og 7 a”.  
 
 

§ 59 
 
I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
xxx af … 2004, foretages følgende ændringer: 
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1.  Overalt i loven bortset fra § 31, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres 
”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”. 
 
2.   I § 1, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 1, nr. 9, 2 steder i § 5, stk. 3, § 12, § 29 C, og 2 steder i § 30, stk. 6, 
ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
3.   I § 1, stk. 1, nr. 5 a, og § 29 B, stk. 10, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”Told- og skat-
teforvaltningen”.  
 
4.   Overalt i loven ændres ”den skatteansættende myndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
5.   I § 4, stk. 6, § 5, stk. 3, § 8 A, stk. 3, § 10, stk. 2, § 29 C, 2. pkt., og 2 steder i § 30, stk. 6, ændres 
”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
6.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
7.   Overalt i loven ændres ”den skatteansættende myndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
8.   § 10, stk. 3, 3. pkt., ophæves.  
 
9.   I § 17, stk. 2, ændres ”skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil,” til: ”told- og skattefor-
valtningen”.  
 
10.   I § 29 A, stk. 2, ændres “Told- og Skattestyrelsen” til: “told- og skatteforvaltningen”.  
 
11.  2 steder i § 29 D, stk. 2, og i § 29 E, stk. 2, ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skat-
teforvaltningen”.  
 
12.   I § 31, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres ”Ligningsrådet” til: ”Told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
13.   § 33 A, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:  
”Stk. 5. Inden en overdragelse af kapitalandele i et selskab finder sted, kan der indhentes et 
bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 11 om, hvorvidt en eventuel hæftelse efter stk. 
1 vil blive gjort gældende. Det bindende svar kan betinges af, at der stilles hel eller delvis sikkerhed 
for betalingen af de skatter af enhver art til det offentlige, der påhviler selskabet som en aktuel eller 
latent forpligtelse på overdragelsestidspunktet. En rådgiver kan frigøre sig fra den hæftelse, der er 
nævnt i stk. 1, sidste pkt., hvis rådgiveren inden overdragelsen sørger for, at der indhentes et bind-
ende svar.”  
 
14.   I § 33 A, stk. 6, ændres “Ligningsrådets” til: “Skatterådets”. 
 
15.  § 34 A ophæves.  
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§ 60 
 
I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, foretages følgende 
ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   Overalt i loven, bortset fra i § 20, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”. 
 
3.   I § 3, stk. 1, ændres to steder ”den skatteansættende myndighed, som skatteministeren anviser” 
til: ”told- og skatteforvaltningen.” 
 
4. I § 3 B, stk. 4, ændres ”skattemyndighedens” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
 
5. § 3 B, stk. 5, 2. pkt., ophæves. 
 
6.   Overalt i loven ændres ”skattemyndigheden” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
7.   Overalt i loven ændres ”den kommunale skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
8.   I § 4, stk. 4, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
9.   I § 5, stk. 1, ophæves ”Skatteministeren kan fastsætte regler for klage over afgørelser om 
skattetillæg. Skatteministeren”, og i stedet indsættes: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
10.   I § 5, stk. 2, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
11.   I § 6, stk. 1, ændres ”en skattemyndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
12.   I § 6, stk. 4, ændres ”Skattemyndighederne” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
13.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
14.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
15.   I § 6 A, stk. 2, 4. pkt., ændres “myndighederne” til: “told- og skatteforvaltningen”. 
 
16.   I § 6 B, stk. 1, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
17.  Overalt i loven, bortset fra § 6 E, stk. 1, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”Told- og 
skatteforvaltningen”. 
 
18.  I § 6 E, stk. 1, ændres ”direktøren for Told- og Skattestyrelsen” til: told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
19.   § 6 E, stk. 2, ophæves. 
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20.   I § 6 F, stk. 2, ændres ”skattestyrelseslovens” til: ”skatteforvaltningslovens”. 
 
21.   I § 7 E, stk. 1, ændres ”den lokale told- og skatteregion” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
22.   I § 7 E, stk. 2, ændres ”de danske skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
23.   Overalt i loven ændres ”Ligningsrådets” til: ”Skatterådets”. 
 
24.   I § 8 D, stk. 3, udgår: ”af de statslige told- og skattemyndigheder og kun”. 
 
25.  I § 8 J, stk. 5, ændres to steder ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”, og 
”skatteministeren” ændres til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
26.   § 8 L, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 
”§ 8 L.   Told- og skatteforvaltningen fører register over indberetningspligtige som nævnt i § 7 A, § 
7 E, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T og § 8 U.”  
 
27.   I § 8 L, stk. 2, § 9, stk. 1, § 11 A, stk. 6 og 7, § 11 B, stk. 6 og 7, § 11 C, stk. 5 og 6, og § 23 A, 
stk. 1,  ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
28.   Overalt i loven ændres ”told- og skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
29.   § 8 P, stk. 2, nr. 6, affattes således: 
”6)   reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J”. 
 
30. I § 10 F, stk. 3, ændres ”skattestyrelsesloven” til: ”skatteforvaltningsloven”, og ”Skatte-
styrelseslovens § 38, stk. 2,” til: ”Skatteforvaltningslovens § 44”.  
 
31.   I § 11 C, stk. 6, ændres ”de kommunale skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
32.   § 19, stk. 1, ophæves. 
 
Stk. 2 bliver herefter stk. 1. 
 
33.   I § 20, stk. 1, ændres ”Skønner Ligningsrådet, at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf 
end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”Skønnes en overtrædelse ikke 
at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen”. 
 
34.   § 23 B ophæves.   
 
 

§ 61 
 
I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003, 
foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 1, stk. 3, ændres ”skatteministerens” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
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2.   I § 4 og § 10, stk. 6, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.   
 
3.   I § 11, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil,” til: ”told- 
og skatteforvaltningen”. 
 
4.   § 15 A ophæves. 
 
 

§ 62 
 
I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 som ændret bl.a. ved 
§ 26 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 42 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages 
følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   I § 15, stk. 3, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
4.   I § 18, stk. 1, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5. I § 18, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skattefor-
valtningens”, og ”disse” ændres til: ”denne”. 
 
6.   § 23 og § 23 a ophæves. 
 
 

§ 63 
 
I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2002, som ændret 
ved § 3 i lov nr. 204 af 26. marts 2003, foretages følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
2.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.   I § 32, stk. 5, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
4.   § 36 ophæves. 
 
5.   I § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
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6.   I § 41, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”. 
 
 

§ 64 
 
I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998 som ændret bl.a. ved 
§ 21 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 2 i lov nr. 962 af 2. december 2003, foretages 
følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  I § 8, stk. 4, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”. 
 
4.   Overalt i loven ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   I § 27, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
6.   § 33 og § 33 a ophæves. 
 
 

§ 65 
 
I Lov nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten som ændret bl.a. ved § 27 i 
lov nr. 59 af 7. februar 1990 og senest ved § 4 i lov nr. 410 af 2. juni 2003 foretages følgende 
ændring:  
 
1.   § 50 ophæves.  
 
 

§ 66 
 
I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 21. maj 2002, foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 21, stk. 3, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. I § 23 ændres i 2. pkt., ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skattefor-
valtningens”, og 3. pkt. ophæves.  
 
4.   § 26, stk. 2 og 3, ophæves. 
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5.   I § 32, stk. 1, nr. 5, ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
6.  I § 70, ændres i stk. 1 ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”, og i stk. 2 
”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
7.  I § 89, stk. 1, ændres ”skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
 
 

§ 67 
 
I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998 som ændret bl.a. ved § 
23 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 464 af 9. juni 2004, foretages følgende 
ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  § 19, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3.   Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne”. 
 
4.   I § 19, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 22 og § 22 a ophæves. 
 
 

§ 68 
 
I lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001 som 
ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 5, stk. 1, ændres ”skatteministeren” til: ”told- og skatteforvaltningen”, og i stk. 3 ændres 
”Ministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   § 6 A ophæves. 
 

 
§ 69 

 
I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 382 af 2. juni 1999 som senest ændret ved § 16 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende 
ændringer: 
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1.  I § 17, stk. 3, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   I § 17, stk. 4, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
3. § 25, § 26 og § 27, stk. 2, ophæves. 
 
 

§ 70 
 
I lov om tobaksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 som ændret bl.a. ved § 24 i 
lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 3 i lov nr. 962 af 9. juni 2004, foretages følgende 
ændringer: 
 
1.   Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  I § 20, stk. 2, og § 30, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og 
skatteforvaltningens”. 
 
4.   I § 21, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 27 og § 27 a ophæves. 
 
 

§ 71 
 
I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 5. juli 2004, foretages følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og Skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”. 
 
4.   Overalt i loven ændres ”Myndighederne” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
5.   Overalt i loven ændres ”myndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
6.   I § 20, stk. 1, ændres ”De nævnte myndigheder” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 
 
7.   Overalt i loven ændres ”myndighedernes” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
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8. I § 28, stk. 5, ændres ”disse” til: ”denne”. 
 
9. I §68 udgår: ”kan fastsætte de statslige told- og skattemyndigheders ekspeditionstid og”. 
 
10. I § 68 indsættes som stk. 2: 
”Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte ekspeditionstiden ved ekspeditionsstederne.”. 
 
11.   § 71 og § 71 a, ophæves. 
 
 

§ 72 
 
I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 431 af 2. 
august 2004, foretages følgende ændring: 
 
1.   I § 22, stk. 2, ændres: ”skattemyndighederne” til: ”told- og skatteforvaltningen.” 
 
 

§ 73 
 
I lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 8. maj 2002, foretages følgende 
ændringer: 
 
1.   I § 1 A, stk. 1, og § 10 ændres “Skatteministeren” til: “Told- og skatteforvaltningen”. 
 
2.   I § 4 og § 5  ændres tre steder ”skatteministeren” til: told- og skatteforvaltningen”. 
 
3.   § 11 A ophæves. 
 
 

§ 74 
 
I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 som ændret 
bl.a. ved § 27 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 338 af 16. maj 2001, foretages 
følgende ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   Overalt i loven ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”. 
 
3. Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
4.   I § 17, stk. 1, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 17, stk. 3, affattes således: 
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”Stk. 3.   Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne. 
 
6.  § 22 og § 22 a ophæves. 

 
 

§ 75 
 
I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 
1993 som senest ændret ved § 12 i lov nr. 434 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:  
 
1.   § 7 affattes således: 
”§ 7.  En skattepligtig kan ændre den selvangivne opgørelsesmåde for varelagre m.v. efter § 1, stk. 
1. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 
måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen. Senere ændring af den selvangivne opgørelsesmåde 
herover tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.” 

 
 

§ 76 
 
 
I lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben 
overfor varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de 
foranstaltninger, som skal træffes overfor varer, der krænkes sådanne rettigheder, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. xxx af xx. Xxx  , foretages følgende ændringer: 
 
1. Efter § 1 indsættes som ny paragraf:  
 
”§ 1 a. Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af 
told- og skatteforvaltningen.” 
 
2. I § 3, stk. 1, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
3. I § 5, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skattefor-
valtningens”. 
 
4. I § 6 ændres ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
 

§ 77 
 
I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 1. april 2003, foretages følgende 
ændringer: 
 
1. Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.   § 19 ophæves. 
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§ 78 
 
I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 12. oktober 1999 som 
senest ændret ved § 3 i lov nr. 339 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres ”den skatteansættende myndighed” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
2.   I § 2, stk. 4 og 5, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”.  
 
3.   I § 3, stk. 3, ændres ”skatteministerens” til: ”told- og skatteforvaltningens”. 
 
4.   I § 4, stk. 5, ændres ”Den skatteansættende myndighed” til: ”Told- og skatteforvaltningen”, og 
”den skatteansættende myndigheds” ændres til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
5. § 4, stk. 6, og § 8 a ophæves.   
 
 

§ 79 
 
I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 430 af 2. august 2004, foretages følgende ændringer: 
 
1.   I § 2, stk. 2, ophæves 3. og 4. pkt., og i stedet indsættes:  
”Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen inden den 1. juli i det andet 
kalenderår efter udløbet af indkomståret.”  
 
2.   I § 3, stk. 5, ændres ”stk. 2-5” til: ”stk. 2-4”. 
 
3.   I § 10, stk. 1, ændres ”skattestyrelseslovens ” til: ”skatteforvaltningslovens”. 
 
4.   § 22 c, stk. 7, 3. pkt., affattes således:  
”Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juli i det andet 
kalenderår efter udløbet af indkomståret.” 
 
 

§ 80 
 
I lov nr. 763 af 27. november 1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regule-
ring af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) som senest ændret ved § 1 i 
lov nr. 171 af 15. marts 2000 foretages følgende ændring: 
 
1.  I § 1, stk. 2, udgår: ”og bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale 
skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om 
adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere 
administrativ enhed”.  
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§ 81 
 
I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002 
som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1047 af 17. december 2002 og senest ved § 18 i lov nr. 458 af 9. 
juni 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1. Overalt i loven ændres ”vurderingsmyndigheden” og ”vurderingsmyndighederne” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”. 
 
2. Overalt i loven ændres ”Vurderingsmyndigheden” og ”Vurderingsmyndighederne” til: ”Told- 
og skatteforvaltningen”. 
 
3.   I § 3 A ændres ”den centrale told- og skatteforvaltnings” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
4.   I § 3 A, § 15, stk. 3 (2 steder), § 39, stk. 3, og § 47, ændres ”Ligningsrådet” til: ”Skatterådet”.  
 
5.   I § 8, stk. 5, ændres ”skatteministeren den endelige administrative afgørelse af, om” til: ”told- 
og skatteforvaltningen afgørelse om, hvorvidt”.    
 
6. I overskriften til afsnit F ændres ”Vurderingsmyndighedernes” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningens” 
 
7.   § 33, stk. 15, 3. pkt., ophæves.  
 
8.   I § 34 ændres (2 steder) ”vurderingsmyndighedens” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
9.   I § 38, stk. 4, ændres ”vurderingsmyndighedernes” til: ”told- og skatteforvaltningens”.  
 
10. I § 39, stk. 3, ændres ”den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”told- og skatteforvaltningen”.   
 
11. Efter § 39 indsættes som nye paragraffer: 
”§ 40. Told- og skatteforvaltningen offentliggør resultatet af den almindelige ejendomsvurdering 
senest en måned før udløbet af klagefristen efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 2, 3. pkt., for de 
almindelige vurderinger. 
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan samtidig offentliggøre tidspunkterne for salg af fast 
ejendom, der er sket siden den senest forudgående almindelige vurdering, den beregnede kontante 
købesum og eventuelle beregningsoplysninger, der har ligget til grund for told- og skatteforvalt-
ningens vurdering. 
 
§ 41. Told- og skatteforvaltningen kan foretage fornøden besigtigelse af en fast ejendom i 
forbindelse med en vurdering af ejendommen efter denne lov.”. 
 
12. I § 47 A, stk. 3, ændres ”den centrale told- og skatteforvaltning” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.  
 
13. I § 47 C, stk. 1, og § 47 D, stk. 1, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og 
skatteforvaltningen”.  
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§ 82 
 
I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003 som 
ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændringer:  
 
1.   I § 17, stk. 1, ændres ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”, og ”ministerens” 
til: ”forvaltningens”.  
 
2.   § 20 affattes således:  
”§ 20. Skatteministeren kan bemyndige Centralregisteret for Motorkøretøjer til at træffe afgørelser 
efter denne lov. 
Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over Centralregisteret for Motorkøretøjers afgørelser af  
1) spørgsmål om afgift efter §§ 1-8 og 10 og 
2) spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelse efter § 15.”  
 
3.   I § 21, stk. 1 og 3, ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”, i stk. 1 ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”, og i stk. 2, 3 og 4 ændres ”de stats-
lige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
4.   I § 23 a, stk. 1, ændres “skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, til: “told- og 
skatteforvaltningen”.  
  
 

§ 83 
 
I lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, jf. lov nr. 416 af 26. juni 
1998 som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1029 af 22. november 1999, foretages følgende ændringer: 
 
1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3. § 19, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3.   Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres 
eller indsendes til denne”. 
 
4.   I § 19, stk. 8, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 25 og § 26 ophæves. 
 
 

§ 84 
 
I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 
3. august 1998 som ændret bl.a. ved § 25 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 
1217 af 27, december 2003, foretages følgende ændringer: 
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1.  Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvalt-
ningen”.   
 
2.  Overalt i loven ændres ”De statslige told- og skattemyndigheder” til: ”Told- og skatteforvalt-
ningen”. 
 
3.  I § 7, stk. 2, ændres ”de statslige told- og skattemyndigheders” til: ”told- og skatteforvalt-
ningens”. 
 
4.   I § 22, stk. 7, ændres ”myndighedernes” til: ”forvaltningens”. 
 
5.   § 27 og § 28 ophæves. 
 
 

§ 85 
 
I lov nr. 221 af 31. marts 2004 om ændring af forskellige skattelove (Rentebeskatningsdirektivet, 
rente/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, brut-
tobeskattede personer) foretages følgende ændring:  
 
1.   I § 12, stk. 6, 7, 11 og 14, ændres ”Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2,” til: 
”Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2, og ”Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, ændres til: 
”Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4”.  
 
 

§ 86 
 
I lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om 
planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven 
foretages følgende ændring:   
 
1.   I § 19, stk. 5, ændres: ”Skatteministeren” til: ”Told- og skatteforvaltningen”. 

 
 

§ 87 
 
I lov nr. 460 af 9. juni 2004 om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabs-
skatteloven (Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord) foretages følgende 
ændring: 
 
1. I § 4, stk. 3, ændres ”Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2” til: ”Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 
2”, og ”Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4” ændres til: ”Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4”. 
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§ 88 
 
Stk. 1.   Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 
Stk. 2.   Loven har virkning fa den 1. juli 2005. 
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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
1.   Indledning 
Lovforslaget indeholder forslag til de ændringer af lovgivningen, der er en følge af det af skatte-
ministeren samtidigt fremsatte forslag til lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning 
(skatteforvaltningsloven).  
 
Der er redegjort for baggrunden for disse forslag i de almindelige bemærkninger til forslaget til 
skatteforvaltningsloven. 
 
Herudover stilles der forslag om enkelte andre ændringer af overvejende teknisk karakter.  
 
2.   Lovforslagets indhold  
2.1.  Der stilles forslag om en række tekniske ændringer i lovene som følge af det af skattemi-
nisteren samtidig fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven. 
 
Disse ændringer udspringer primært af forslaget om at etablere en enhedsforvaltning. Hermed 
fjernes grundlaget for den hidtidige komplicerede ”sagsudlægningsordning”, hvorefter al konkret 
afgørelseskompetence i forhold til den enkelte borger som udgangspunkt er tillagt skatteministeren, 
der derefter administrativt udlægger kompetencen til de enkelte dele af den statslige og kommunale 
organisation. I en enhedsforvaltning kan en sådan kompetence kun placeres ét sted, det vil sige i 
enhedsforvaltningen, og lovgivningen kan tilrettes derefter.  
 
De foreslåede ændringer af told- og afgiftslovgivningen udspringer dertil i betydelig grad af for-
slaget om som udgangspunkt at samle al klagesagsbehandling i Landsskatteretten. Hermed fjernes 
grundlaget for en lang række særlige bestemmelser om klage til Landskatteretten.   
 
De foreslåede ændringer kan grupperes således: 
a.   De forskellige myndigheder under ToldSkat samles i en enhedsforvaltning, bortset fra 
Spillemyndigheden.  
 
Dette indebærer, at alle referencer til ”de statslige told- og skattemyndigheder”, ”den centrale told- 
og skatteforvaltning”, ”Told- og Skattestyrelsen” og ”told- og skatteregionerne” må ændres til 
referencer til ”told- og skatteforvaltningen”.  
 
b.   Alle kompetencer, der i dag er tillagt de kommunale skattemyndigheder, overføres til en-
hedsforvaltningen.  
 
Referencer til ”den kommunale skattemyndighed” ændres således til referencer til ”told- og skat-
teforvaltningen”. 
 
c.   Alle konkrete afgørelser vedrørende en borgers forhold skal fremover som udgangspunkt træffes 
af enhedsforvaltningen.  
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Det betyder, at bestemmelser, hvorved skatteministeren kan bemyndige statslige eller kommunale 
myndigheder til at træffe sådanne afgørelser, kan ophæves som overflødige. Sådanne bestemmelser 
findes i dag i næsten alle lovene, og de har typisk følgende ordlyd:  
”§ X. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder [og de kommunale 
skattemyndigheder] til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om 
adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for 
højere administrativ myndighed.” 
 
Kompetencen til at træffe konkrete afgørelser vedrørende en borgers forhold overføres således efter 
forslaget fra skatteministeren til enhedsforvaltningen. Der ændres derimod ikke på lovbestem-
melser, der tillægger skatteministeren kompetence til at udstede regler på et givet område.  
 
En særlig variant af ovenstående er de bestemmelser, der i dag findes i en række love, hvorefter 
straffesager, hvor der ikke er forskyldt højere straf end bøde, kan afsluttes administrativt, hvis den 
pågældende borger erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til at betale bøden.  
 
Sådanne bestemmelser indledes typisk således: 
”§ X. Skønnes en overtrædelse [af - - - ] ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan 
skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan 
afgøres uden retslig forfølgning, såfremt - - - ”.  
 
I praksis administreres denne kompetence af de statslige told- og skattemyndigheder.  
 
Der stilles forslag om, at disse bestemmelser omformuleres, således at kompetencen til at afslutte 
disse straffesager administrativt tillægges enhedsforvaltningen.  
 
For så vidt angår bestemmelsen i skattekontrollovens § 20, der er atypisk, om administrativ afslut-
ning af straffesager henvises til bemærkningerne til § 60.  
 
d.   Som følge af forslaget om at erstatte Ligningsrådet med et Skatteråd må alle referencer til 
”Ligningsrådet” ændres til ”Skatterådet”. 
  
e.   Alle afgørelser skal kunne påklages til Landskatteretten, medmindre andet er bestemt. 
 
Dette indebærer, at de bestemmelser i de enkelte love, der giver adgang til at påklage visse af-
gørelse efter loven til Landsskatteretten, kan ophæves som overflødige. Disse bestemmelser har 
typisk følgende ordlyd:  
”§ X. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 
1. instans af:  
1) Spørgsmål om - - -  
2) Spørgsmål om - - -  
3) Spørgsmål om - - -  
Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til 
Landsskatteretten efter stk. 1.” 
 
Reguleringen af klageadgangen til Landsskatteretten kan fremover samles i skatteforvaltningsloven. 
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2.2. Ud over ændringer, der er en direkte følge af strukturreformen, stilles der forslag om en række 
ændringer af udelukkende teknisk karakter (reparationer). 
 
2.3.  Der stilles endvidere enkelte forslag, der har ”et eget indhold”. Disse forslag er: 
a.   Ved lov nr. 442 af 9. juni 2004 er der med virkning fra den 1. januar 2005 fastsat generelle 
regler for den offentlige forvaltnings brug af kontrolmidler, herunder i situationer, hvor der er mis-
tanke om et strafbart forhold.  
 
Dermed er henvisninger i lovgivning på skatteministerens sagsområde til retsplejelovens § 752, stk. 
1, hvorefter der ikke må ske selvinkriminering, blevet overflødige og kan ophæves. Disse forslag 
indgår primært i § 32, § 51 og § 60. 
 
b.  Lov om forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag gælder kun for 
sager om straf for overtrædelse af lovgivning om indkomst- og ejendomsværdiskat og lovgivningen 
om forbrugsafgifter. 
 
Det foreslås, for at styrke borgernes retssikkerhed, at lovens anvendelsesområde udvides til at 
omfatte alle sager om straf for overtrædelse af skattelovgivningen, bortset fra toldlovgivningen. 
 
Efter den gældende lov skal spørgsmål om borgerens erstatning af omkostninger til forsvarerbistand 
afgøres af domstolene, selv om straffesagen i øvrigt er afsluttet administrativt. Sådanne 
erstatningskrav mod borgeren inddrives ved fogedretten. 
 
Det foreslås, at sådanne erstatningsspørgsmål skal kunne afklares udenretligt, hvis told- og 
skatteforvaltningen og borgeren kan blive enige herom. Det foreslås endvidere, at sådanne krav, der 
er fastsat udenretligt, kan inddrives af told- og skatteforvaltningen på samme måde som en 
udenretligt vedtaget bøde. De foreslåede regler svarer til dem, der gælder efter retsplejelovens § 
1012 for erstatning af omkostninger i forbindelse med vedtagelse af et bødeforlæg fra 
anklagemyndigheden, og inddrivelse af sådanne erstatninger.  
 
De her foreslåede regler findes i lovforslagets § 24. 
 
c. Ligningsloven indeholder i §§ 14 B-E et regelsæt om afgift af beløb, der er indbetalt til og senere 
frigivet af Grundejernes Investeringsfond efter boligreguleringslovens § 55 b, stk. 1. Boligregu-
leringslovens § 55 b er ophævet i 2000, hvorfor afgiftsreglerne foreslås ophævet som overflødige.  
 
Forslagene findes i lovforslagets § 42, nr. 13-17.  
 
d. Pensionsafkastbeskatningsloven tillægger Ligningsrådet kompetencen til at træffe afgørelse i 
ansættelsessager. 
 
Det foreslås, at denne kompetence flyttes til told- og skatteforvaltningen, således at ansættelser af 
selskabsskat og pensionsafkastskat fremover foretages af samme myndighed. 
 
Der henvises til lovforslagets § 53. 
 
3.   Provenumæssige konsekvenser 
Lovforslaget medfører ikke provenumæssige konsekvenser. 
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4.   Administrative konsekvenser for borgerne  
Der henvises til bemærkningerne til det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven. 
 
5.   Økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Der henvises til bemærkningerne til det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven. 
 
6.   Administrative konsekvenser for stat 
Der henvises til bemærkningerne til det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven. 
 
7.   Administrative konsekvenser for amter og kommuner 
Der henvises til bemærkningerne til det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven. 
 
8.   Miljømæssige konsekvenser 
Lovforslaget medfører ikke miljømæssige konsekvenser. 
 
9.   Forhold til EU-retten 
Lovforslaget har ikke selvstændige EU-retlige aspekter, jf. afsnit 11 i de almindelige bemærkninger 
til forslaget til skatteforvaltningsloven. 
 
10.   Høring 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 
Til nr. 1-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 2 
 
Til nr. 1-6 og 9-11 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 7 og 8  
Afskrivningslovens § 45, stk. 4 og 5, indeholder regler om, hvordan der skal forholdes, hvis den 
skatteansættende myndighed for sælger og køber af en fast ejendom ikke er den samme. Den 
stedlige kompetence er i så fald som udgangspunkt tillagt den skatteansættende myndighed for 
sælger. 
 
Som følge af indførelsen af den statslige enhedsforvaltning er der ikke behov for lovregulering. Det 
foreslås derfor, at kompetencebestemmelserne ophæves, og at bestemmelserne i § 45, stk. 3, og stk. 
6, som bliver stk. 4, omredigeres under hensyn hertil. 
 

Til § 3 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 4 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 5 
 
Til nr. 1-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 6 
 
Til nr. 1-3 og nr. 5-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 



 48

Til nr. 4 
Efter den gældende bestemmelse er bidragsopgørelser med hensyn til genoptagelse og klage 
herover undergivet de samme regler som skatteansættelser. Det foreslås, at reglen ophæves som 
overflødig. I forslaget til skatteforvaltningsloven foreslås det præciseret, at de relevante 
bestemmelser i skatteforvaltningsloven bl.a. finder anvendelse på ”ansættelse af indkomst- eller 
ejendomsværdiskat”. Betegnelsen ”indkomstskat” skal ifølge det nævnte lovforslags bemærkninger, 
afsnit 4.16, i denne sammenhæng forstås meget bredt, således at bl.a. arbejdsmarkedsbidrag skal 
anses for omfattet af begrebet.  
 

Til § 7 
 
Til nr. 1-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 8 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
   

Til § 9 
 
Til nr. 1-3, 5-7 og 9-10 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 
Til nr. 4 og 8 
De særlige klagebestemmelser foreslås ophævet som overflødige. Værdiansættelsen kan fremover 
påklages til skatteankenævnet, jf. forslaget til skatteforvaltningslovens § 7, stk. 1. Betegnelsen 
”indkomstskat” skal ifølge det nævnte lovforslags bemærkninger, afsnit 4.16, i denne sammenhæng 
forstås meget bredt, således at bl.a. gaveafgift skal anses for omfattet af begrebet. 
  

Til § 10 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 11 
 
Til nr. 1 og 2 
De særlige klagebestemmelser i børnefamilieydelseslovens § 5, stk. 5-7, foreslås ophævet. 
Afgørelser efter bestemmelsens stk. 4 vil fremover blive truffet af told- og skatteforvaltningen, og 
disse afgørelser vil kunne påklages til Landsskatteretten, jf. forslaget til skatteforvaltningslovens § 
13, stk. 1, nr. 1. 
 
Til nr. 3 
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Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 12 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 13 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 14 
Til nr. 1-3  
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 15 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 16 
 
Til nr. 1 og 4 
Der er tale om at rette forkerte henvisninger. 
 
Til nr. 2 og 3   
Ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 7 og 8, indeholder regler om, hvordan der skal 
forholdes, hvis den skatteansættende myndighed for sælger og køber af en fast ejendom ikke er den 
samme. Den stedlige kompetence er i så fald som udgangspunkt tillagt den skatteansættende 
myndighed for sælger. 
 
Som følge af indførelsen af den statslige enhedsforvaltning er der ikke behov for lovregulering. Det 
foreslås derfor, at kompetencebestemmelserne ophæves, og at bestemmelserne i § 4, stk. 6, og stk. 
9, som bliver stk. 7, omredigeres under hensyn hertil. 
 
Til nr. 5-8 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
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Til § 17 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 18 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 19 
 
Til nr. 1-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 20 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 21 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 22 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 

Til § 23 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 
Der foreslås endvidere en redaktionel ændring af § 22, stk. 1, nr. 4, i lov om forskellige 
forbrugsafgifter.   
 

Til § 24 
 
Der er tale om en redaktionel omskrivning af forsvarerbistandsloven fra 1983. 
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Herudover foreslås enkelte indholdsmæssige ændringer, jf. bemærkningerne til § 1 og § 4. 
 
I § 1 fastlægges lovens anvendelsesområde.  
 
Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte alle sager om straf for overtrædelse 
af skattelovgivningen, bortset fra toldlovgivningen. Hidtil har loven alene omfattet lovgivning om 
indkomstskatter og lovgivning om forbrugsafgifter.  
 
Loven omfatter således efter den foreslåede formulering eksempelvis også sager om overtrædelse af  
lov om opkrævning af skatter og afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003. 
 
I § 2 reguleres beskikkelsen af en forsvarer.  
 
Efter bestemmelsen beskikkes en forsvarer af retten på begæring af told- og skatteforvaltningen. 
 
I § 3 reguleres forsvarerens adgang til oplysninger i sagen. 
 
Efter bestemmelsen har forsvareren som udgangspunkt ret til alle oplysninger i sagen. Men efter 
tilsvarende regler som i retsplejeloven kan der i visse situationer lægges begrænsninger på 
forsvarerens adgang til sagens oplysninger. 
 
I § 4 reguleres vederlæggelsen af en forsvarer. 
 
Efter bestemmelsen vederlægges en forsvarer efter reglerne i retsplejeloven.  
 
Det foreslås, at spørgsmål om de udgifter, borgeren skal afholde til forsvarerbistand, kan fastsættes 
udenretligt, hvis told- og skatteforvaltningen og borgeren kan blive enige herom, og at sådanne 
udgifter kan inddrives efter de samme regler, der gælder for inddrivelse af administrativt vedtagne 
bøder for overtrædelse af skattelovgivningen, jf. § 4, stk. 2.  
 
Dette svarer til den ordning, der efter retsplejelovens § 1012 gælder for erstatning af omkostninger i 
forbindelse med en udenretlig vedtagelse af et bødeforlæg fra anklagemyndigheden.  
 
Regler om inddrivelse af bøder for overtrædelse af skattelovgivningen, der er fastsat udenretligt, 
findes bl.a. i § 17 i opkrævningsloven, § 21 A i skattekontrolloven og § 79 A i kildeskatteloven.    
 
Efter gældende ret inddrives borgerens betaling af forsvarersalær gennem fogedretten, 

 
 

Til § 25 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. Der foreslås endvidere en redaktionel ændring af § 27, 
stk. 1, nr. 5, i fosforafgiftsloven.   
 
 

Til § 26 
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Til nr. 1 og 2 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 27 
 
Til nr. 1-9 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 28 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 29 
 
Til nr. 1-4  
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 30 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 31 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 32 
 
Til nr. 1-12 og 14-24 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 13  
Det foreslås, at afgørelser om forskudsregistrering som hidtil kun skal kunne indbringes for én 
administrativ klageinstans, nemlig skatteankenævnet. Dette fremgår tillige af foreslåede affattelse af 
skatteforvaltningslovens § 7, stk. 2.  
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Om baggrunden for, at Ligningsrådets kompetence efter kildeskattelovens § 55 B, stk. 3, til at give 
anvisninger for administrationen af forskudsregistreringsreglerne ikke foreslås videreført, henvises 
til afsnit 4.2.2. i de almindelige bemærkninger til ovennævnte lovforslag. 
 

 
Til § 33 

 
Til nr. 1, 4 og 5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 

 
Til nr. 2 og 3  
Afgørelse om konkursboers skattepligt vil som hidtil blive truffet af den skatteansættende 
myndighed, nu told- og skatteforvaltningen. Der vil fremover være klageadgang til Lands-
skatteretten. Det foreslås af hensyn til en hurtig afslutning af konkursbehandlingen, at man bevarer 
den gældende regel i konkursskattelovens § 15, stk. 4, 2. pkt., om, at skattepligten bortfalder, hvis 
klageinstansen ikke har truffet afgørelse om at fastholde skattepligten efter 3 måneder. Dette er en 
særregel i forhold til de almindelige klagebehandlingsregler ved Landsskatteretten, hvor der normalt 
ikke gælder nogen frist for Landsskatterettens behandlingstid, jf. skatteforvaltningslovens kapitel 
14. Bestemmelsen i § 15, stk. 4, 1. pkt., har intet selvstændigt indhold og er alene medtaget af 
hensyn til sammenhængen mellem 2. pkt. og skatteforvaltningsloven.  
 

Til § 34 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 35 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 36 
 
Til nr. 1-3 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 37 
 
Til nr. 1-2 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
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Til § 38 
 
Til nr. 1-3 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

 
Til § 39 

 
Til nr. 1, 2 og 4-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 3 
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at realkreditloven er ophævet, og reglerne nu 
indgår i lov om finansiel virksomhed. 
 

Til § 40 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 41 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 42 
 
Til nr. 1-9, 11, og 19-26 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 10 
Ved ligningslovens § 8 B, stk. 1, er skatteministeren tillagt kompetencen til at tillade, at udgifter til 
forsøgs- og forskningsvirksomhed undtagelsesvis kan fradrages eller afskrives før påbegyndelsen af 
det erhverv, de er tilknyttet. Kompetencen til at træffe afgørelse i 1. instans i sådanne sager er ved 
bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning, § 16, henlagt 
til Ligningsrådet. Det foreslås derfor, at kompetencen overgår fra skatteministeren til Skatterådet. 
 
Til nr. 12 
Ligningslovens § 12 B, stk. 2, indeholder regler om, hvordan der skal forholdes, hvis den 
skatteansættende myndighed for yder og modtager af en løbende ydelse ikke er den samme. Den 
stedlige kompetence er i så fald som udgangspunkt tillagt den skatteansættende myndighed for 
modtager. 
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Som følge af indførelsen af den statslige enhedsforvaltning, der udgør én myndighed, er der ikke 
behov for lovregulering. Det foreslås derfor, at kompetencebestemmelserne ophæves, og at § 12 B, 
stk. 2, omredigeres under hensyn hertil.   
 
Til nr. 13-17 
Der er tale om konsekvensrettelser som følge af, at boligreguleringslovens §§ 55 a og b blev 
ophævet ved lov nr. 406 af 31. maj 2000. 
 
Til nr. 18 
Ændringen i ligningslovens § 14 b, stk. 7, sidste pkt., er en redaktionel ændring, idet SE- og CVR-
nr. (og ikke CIR-nr.) anvendes ved underretning til skattemyndighederne, jf. også bekendtgørelse 
nr. 512 af 10. juni 2004. 
 

Til § 43 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 44 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 45 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 46 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 47 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 48 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
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Til § 49 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
 

Til § 50 
 
Til nr. 1-2 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 51 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 52 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 53  
Til nr. 1-3 og 9-10. 
 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 4-5 og 7-8.  
 
I medfør af pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 1, og stk. 7, samt § 29, stk. 1, har Lig-
ningsrådet formelt bemyndigelsen til at træffe afgørelse i ansættelsessager vedrørende pensions-
afkastbeskatning. I medfør af § 13, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndig-
hedsinddeling og sagsudlægning er ToldSkat Selskabsrevisionen bemyndiget til at træffe afgørelse i 
1. instans, hvis ToldSkat Selskabsrevisionen og den skattepligtige er enige om ansættelsen, bortset 
fra sager, der vedrører principielle spørgsmål.  
 
ToldSkat Selskabsrevisionens kompetence omfatter således ikke sager, hvor der er uenighed om 
ansættelsen, eller sager, der kan betragtes som principielle. Det er dog ganske få sager, der fore-
lægges Ligningsrådet som følge af, at der ikke er opnået enighed mellem ToldSkat Selskabsrevi-
sionen og den skattepligtige. Ansættelsessagerne er som regel meget omfattende og regnskabs-
mæssigt meget komplicerede. En væsentlig del af sagerne vedrører livsforsikringsselskaber, som 
tillige hører under ToldSkat som skatteansættende myndighed vedrørende selskabsskatten. Da 
denne skat og pensionsafkastskatten er to indbyrdes afhængige størrelser, vil det være mest 
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hensigtsmæssigt, at de to ansættelser kan foretages samtidig. Dette lader sig imidlertid sjældent 
gøre, hvis ansættelsen foretages af Ligningsrådet.  
 
Den gældende indskrænkning i ToldSkat Selskabsrevisionens ansættelseskompetence  er således 
uhensigtsmæssig, hvorfor det foreslås, at kompetencen til at træffe afgørelse i ansættelsessager 
vedrørende pensionsafkastbeskatning fremover i det hele placeres hos told- og skatteforvaltningen. 
Det vil være en væsentlig administrativ lettelse, hvis ansættelsen af både pensionsafkastskatten og 
selskabsskatten kan foretages samtidig. For livsforsikringsselskaberne vil det bl.a. betyde, at den 
nedsættelse af selskabsskatten, som en forhøjelse af pensionsafkastskatten som regel medfører, vil 
kunne foretages i samme arbejdsgang, og dermed vil selskaberne hurtigere få overblik over deres 
samlede skattebetaling. At ansættelsen i det hele foretages af told- og skatteforvaltningen matcher 
endvidere i højere grad den kortere forældelsesfrist for opgørelsen af pensionsafkast, der indgik i 
lov nr. 410 af 2. juni 2003 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love (Ændring af 
fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet m.v.). 
 
Den skattepligtige har mulighed for at påklage told- og skatteforvaltningens ansættelse til 
Landsskatteretten.  
 
Det foreslås desuden, at reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven om, at skattestyrelseslovens 
regler om klage til Landsskatteretten og om ordinær og ekstraordinær skatteansættelse finder 
tilsvarende anvendelse, ophæves som overflødige. I forslaget til skatteforvaltningsloven foreslås det 
præciseret, at de pågældende bestemmelser i skatteforvaltningsloven bl.a. finder anvendelse på ” 
ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat”. Betegnelsen ”indkomstskat” skal ifølge afsnit 
4.16 i bemærkningerne i denne sammenhæng forstås meget bredt, således at bl.a. arbejdsmarkeds-
bidrag og pensionsafkastskat skal anses for omfattet af begrebet. 
 
Til nr. 6  
 
Som et led i harmoniseringen af klageregler foreslås det, at fristen for klage til de i skatte-
forvaltningsloven omhandlede klageinstanser, herunder Landsskatteretten, generelt skal være 3 
måneder fra modtagelsen af den afgørelse m.v., der klages over, jf. afsnit 4.9. i bemærkningerne til 
lovforslaget til skatteforvaltningsloven. Det foreslås, at de særlige klageregler vedrørende pensions-
afkastskatten bringes i overensstemmelse hermed.    
 

 
Til § 54 

 
Til nr. 1-10 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 55 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
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Til § 56 
 
Til nr. 1, 2, 4 og 5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
 
Til nr. 3 
Den foreslåede § 1 a fastslår, at loven som hidtil administreres af told- og skatteforvaltningen. 
Bestemmelsen er nødvendiggjort af den foreslåede formulering af § 1, stk. 1, i skattefor-
valtningsloven, idet nærværende lov ikke kan anses for omfattet af det i lovbestemmelsen anvendte 
udtryk ”lovgivning om skatter”.  
 

Til § 57 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 58 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 5  
Der er tale om en konsekvensændring af forslaget under nr. 4 om at ophæve registrerings-
afgiftslovens § 29 a. Bestemmelsen i § 29 a, stk. 1, nr. 1, henviser til de anførte bestemmelser.  

 
Til § 59 

 
Til nr. 1-11, 14 og 15 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr.12 
Efter de gældende regler i selskabsskattelovens § 31 har Ligningsrådet kompetencen til at tillade 
sambeskatning mellem selskaber. Ligningsrådet har imidlertid i en længere årrække bemyndiget de 
selskabslignende myndigheder til at træffe konkrete afgørelser om sambeskatning. Ligningsrådet 
fastsætter årligt - som supplement til lovbestemmelserne - overordnede retningslinier for de sel-
skabslignende myndigheders udøvelse af denne kompetence, for tiden TSS-cir. nr. 2003-40 om 
sambeskatning mellem selskaber. I cirkulærets punkt 3 foreskrives bl.a., at klage over nægtet sam-
beskatning skal stiles til Ligningsrådet.  
  
Under hensyn til, at et af strukturreformens overordnede hensyn er at tilvejebringe et enstrenget 
klagesystem, og at Skatterådet således ikke skal fungere som klageorgan, er det ikke fundet 
hensigtsmæssigt at bevare Skatterådet som klageinstans for sager om nægtet sambeskatning. I stedet 
foreslås det, at Skatterådet som hidtil skal kunne fastsætte overordnede regler for betingelser og 



 59

vilkår for sambeskatning, men at kompetencen til at træffe konkrete afgørelser overføres til told- og 
skatteforvaltningen; det bemærkes herved, at de skatteansættende myndigheder hidtil har udøvet 
kompetencen efter bemyndigelse fra Ligningsrådet, jf. ovenfor.  
 
De foreslåede regelændringer har således ingen konkrete konsekvenser for afgørelseskompetencen i 
første instans, hvorimod de har den virkning, at told- og skatteforvaltningens afgørelser fremover 
ikke vil kunne påklages til Skatterådet, men derimod til Landsskatteretten i overensstemmelse med 
de almindelige regler.  
 
Til nr. 13 
Efter selskabsskattelovens § 33 A hæfter den, der overdrager et selskab til overpris, for betalingen 
af selskabets aktuelle og latente skatter på overdragelsestidspunktet. Efter bestemmelsens stk. 5 kan 
overdrageren dog opnå et forhåndstilsagn fra de statslige told- og skattemyndigheder om, at 
hæftelsen ikke vil blive gjort gældende.  
 
Det foreslås, at bestemmelsen om forhåndstilsagn tilpasses reglerne i skatteforvaltningslovens kapi-
tel 11 om bindende svar. 
 

Til § 60 
Til nr. 1-3, 6-18, 20-32 og 34 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 4 og 5 
Efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, skal den centrale told- og skatteforvaltning godkende alle 
ændringer i den skattepligtige indkomst på transfer pricing området. Tilsvarende gælder for 
bindende ligningssvar, jf. skattestyrelseslovens § 20 E, stk. 3.  
 
Denne godkendelsesordning sikrer en ensartet anvendelse af transfer pricing ligningen, herunder 
ensartet og korrekt udøvelse af skønsmæssige forhøjelser, som følge af at skatteyderen ikke har 
udarbejdet den lovpligtige transfer pricing dokumentation. Opgaven varetages af et særligt kontor i 
Told- og Skattestyrelsen, der også er ansvarlig for de øvrige opgaver på centralt plan relateret til 
transfer pricing, herunder overordnet koordinering af transfer pricing ligningen, forhandlinger med 
udenlandske skattemyndigheder, deltagelse i det internationale arbejde i OECD og EU, udar-
bejdelse af vejledninger mv.  
 
Etableringen af en enhedsorganisation indebærer, at godkendelsesordningen ikke kan fortsætte i den 
nuværende form. De centrale elementer i godkendelsesordningen – herunder fortsat sikring af 
koordinering og ensartet anvendelse af transfer pricing reglerne hos de lignende myndigheder – 
forudsættes dog opretholdt i den nye struktur, idet reglerne herfor vil blive fastsat administrativt. 
Det præcise indhold af disse administrative regler vil afhænge af den nærmere organisering af 
ligningen på transfer pricing området. 
 
Til nr. 19 
Med etableringen af en enhedsforvaltning, og i lyset af forslaget i skatteforvaltningslovens § 61, stk. 
1, hvor skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for kommunernes adgang til at trække på 
oplysninger i told- og skatteforvaltningens registre, bliver § 6 E, stk. 2, unødvendig.  
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Til nr. 33 
Der henvises til de almindelige bemærkninger til forslaget til skatteforvaltningsloven, punkt 4.3. 
 
 

Til § 61 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 62 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 63 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 64 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 65 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 66 
 
Til nr. 1-7 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 67 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 68 
 
Til nr. 1-2 
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Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
 

Til § 69 
 
Til nr. 1-3 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 70 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 71 
Til nr. 1-8 og 11 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 9 og 10 
Det foreslås, at told- og skatteforvaltningen får hjemmel til at fastsætte ekspeditionstiden ved eks-
peditionsstederne for toldforretninger. I den gældende toldlov har skatteministeren denne kompe-
tence. Bestemmelser har hidtil været fastsat i bekendtgørelse om toldbehandling, jf. § 131. 
 
Ændringen er foreslået for at imødekomme et behov for geografisk differentiering af told- og 
skatteforvaltningens ekspeditionstider for toldforretninger. 
 
 

Til § 72 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 73 
 
Til nr. 1-3 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 74 
 
Til nr. 1-6 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
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Til § 75 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
 

Til § 76 
 
Til nr. 1 
Den foreslåede § 1 a fastslår, at loven som hidtil administreres af told- og skatteforvaltningen. 
Bestemmelsen er nødvendiggjort af den foreslåede formulering af § 1, stk. 1, i skatteforvaltnings-
loven, idet nærværende lov ikke kan anses for omfattet af det i lovbestemmelsen anvendte udtryk 
”lovgivning om skatter”.  
 
Til nr. 2-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 77 
 
Til nr. 1-2 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 78 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 79 
Til nr. 1  
Efter den gældende bestemmelse i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, 4. pkt., kan den skatte-
pligtige efter udløbet af den almindelige ligningsfrist vælge om med hensyn til, om virksom-
hedsordningen ønskes anvendt, i det omfang skattestyrelseslovens betingelser for ordinær eller 
ekstraordinær ændring af skatteansættelsen i øvrigt er opfyldt. Der er tale om et selvangivelsesvalg, 
og bestemmelsen er ældre end skattestyrelseslovens nuværende hovedregel om selvangivelses-
omvalg, § 37 D, der er indsat i skattestyrelsesloven ved lov nr. 410 af 2. juni 2003.  
 
Det foreslås, at særreglen udgår, således at det fremover - efter udløbet af fristen, som præciseres i 
bestemmelsen, alene er skatteforvaltningslovens § 26, der regulerer, om der kan ske selvangivel-
sesomvalg. 
 
Til nr. 2 
Der er tale om en redaktionel ændring som følge af en tidligere ændring i virksomhedsskatteloven. 
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Til nr. 3 og 4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
 

Til § 80 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 81 
 
Til nr. 1-10, 12 og 13 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 11 
Bestemmelserne i § 40 og § 41 er en samling og videreførelse af de hidtidige regler i skattestyrel-
seslovens § 16 A og § 36 B, stk. 1, om henholdsvis offentliggørelse af resultatet af de almindelige 
vurderinger og besigtigelse af ejendomme under vurdering. 
 
Det er i § 40, stk. 1, præciseret, at offentliggørelsen af resultatet af de offentlige vurderinger skal 
ske senest en måned før klagefristens udløb, således at en eventuel klager kan søge støtte i disse 
oplysninger. 
 
Reglen i skattestyrelseslovens § 36 B, stk. 2, om vurderingsankenævnets adgang til at besigtige 
ejendomme under behandlingen af en klagesag foreslås placeret i skatteforvaltningslovens § 35, stk. 
9. 
 

Til § 82 
 
Til nr. 1-4 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger.  
 
Skatteministerens mulighed for at bemyndige Centralregisteret for Motorkøretøjer til at træffe 
afgørelser i henhold til loven bevares, ligesom der er indsat en særlig bestemmelse om adgangen til 
at påklage visse afgørelser fra Centralregisteret til Landsskatteretten, jf. nr. 2. 
 

 
Til § 83 

 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
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Til § 84 
 
Til nr. 1-5 
Forslagene er konsekvenser af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 85 
 
Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 86 
 
Ved lovens § 6 ophæves lov om frigørelsesafgift med virkning fra 1. januar 2004. Lovens § 19, stk. 
6, regulerer situationer, hvor der inden dette tidspunkt er givet henstand med betalingen af frigør-
elsesafgift. Ifølge bestemmelsen udløber henstandsfristen normalt senest 12 år efter forfaldsdagen, 
men skatteministeren kan i særlige tilfælde indrømme yderligere henstand. Det foreslås, at denne 
kompetence placeres i told- og skatteforvaltningen.  
 
 

Til § 87 
 

Forslaget er en konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til skatteforvaltningsloven, jf. omtalen 
heraf under de almindelige bemærkninger. 
 

Til § 88 
 
Efter bestemmelsen tillægges loven virkning fra den 1. juli 2005. 
 
Dette tidspunkt er også virkningstidspunktet for skatteforvaltningsloven. 



 65

 
           Bilag 
            
 

Indholdsfortegnelse 
Affaldsafgiftsloven          § 1 
Afskrivningsloven          § 2 
Aktieavancebeskatningsloven         § 3 
Ansvarsforsikringsafgiftsloven        § 4 
Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag   § 5 
Arbejdsmarkedsfondsloven         § 6 
Batteriafgiftsloven          § 7 
Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven        § 8 
Boafgiftsloven           § 9 
Brændstofforbrugsafgiftsloven       § 10 
Børnefamilieydelsesloven        § 11 
CFC-afgiftsloven         § 12 
Chokoladeafgiftsloven        § 13 
Dobbeltbeskatningsloven        § 14 
Dødsboskatteloven         § 15 
Ejendomsavancebeskatningsloven       § 16 
Ejendomsværdiskatteloven        § 17 
Elafgiftsloven          § 18 
Emballageafgiftsloven        § 19 
Etableringskontoloven        § 20 
Flyrejseafgiftsloven         § 21 
Fondsbeskatningsloven        § 22 
Forbrugsafgiftsloven         § 23 
Forsvarerbistandsloven        § 24 
Fosforafgiftsloven         § 25   
Lov om fremskyndet tilbagebetaling       § 26 
Fusionsskatteloven         § 27 
Gasafgiftsloven         § 28 
Husdyrbeskatningsloven        § 29 
Investeringsfondsloven        § 30 
Kasinoafgiftsloven         § 31 
Kildeskatteloven         § 32 
Konkursskatteloven         § 33 
Konsumisafgiftsloven         § 34 
Kulafgiftsloven         § 35 
Kulbrinteopkrævningsloven        § 36 
Kulbrinteskatteloven         § 37 
Kuldioxidafgiftsloven         § 38 
Kursgevinstloven         § 39 
Kvælstofafgiftsloven         § 40 
Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler     § 41 
Ligningsloven          § 42 
Lotteriafgiftsloven         § 43 



 66

Lotteriforbudsloven         § 44 
Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven       § 45 
Lønsumsafgiftsloven         § 46 
Mineralolieafgiftsloven        § 47 
Mineralvandsafgiftsloven        § 48 
Momsloven          § 49 
Lov om tiltræden af Napoli II-konventionen      § 50 
Opkrævningsloven         § 51 
Opløsningsmiddelafgiftsloven       § 52 
Pensionsafkastbeskatningsloven       § 53 
Pensionsbeskatningsloven        § 54 
Personskatteloven         § 55 
Lov om prækursorer         § 56 
PVC-afgiftsloven         § 57 
Registreringsafgiftsloven        § 58 
Selskabsskatteloven         § 59 
Skattekontrolloven         § 60 
Lov om visse spil, lotterier og væddemål      § 61 
Spildevandsafgifsloven        § 62 
Spilleautomatafgiftsloven        § 63 
Spiritusafgiftsloven         § 64 
Statsskatteloven         § 65 
Stempelafgiftsloven         § 66 
Svovlafgiftsloven         § 67 
Sømandsfradragsloven        § 68 
Tinglysningsafgiftsloven        § 69 
Tobaksafgiftsloven         § 70 
Toldloven          § 71 
Tonnageskatteloven         § 72 
Totalisatorspilafgiftsloven        § 73 
Vandafgiftsloven         § 74 
Varelagerloven         § 75 
Lov om varemærkeforfalskede varer       § 76 
Vejbenyttelsesafgiftsloven        § 77 
Virksomhedsomdannelsesloven       § 78 
Virksomhedsskatteloven        § 79  
Voldgiftskonventionsloven        § 80 
Vurderingsloven         § 81 
Vægtafgiftsloven         § 82 
Vækstfremmerafgiftsloven        § 83 
Ølafgiftsloven          § 84 
Lov nr. 221 af 31. marts 2004        § 85 
Lov nr. 458 af 9. juni 2004         § 86 
Lov nr. 460 af 9. juni 2004         § 87 
 


