
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Særskilt høring – nyt element i lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og 

ligningsloven (Tilpasning af sømandsfradragsordningen til EU-retten m.v., bedre 

vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen 

over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger) 

 

Hermed fremsendes et yderligere element i tilknytning til ovennævnte lovforslag, som er 

tilkommet efter afslutningen af høringen og derfor sendes denne i særskilt høring.  

 

I perioden fra den 27. august 2021 til den 24. september 2021 var tilpasning af sømandsfra-

dragsordningen til EU-retten m.v. i høring, imens bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for 

sandsugere var i høring fra den 14. september 2021 til den 7. oktober 2021.  

 

I forhold til de afsluttede høringer er der tilføjet et nyt element til lovforslaget 

 

Ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger 

Formålet er at ændre listen over lande, der omfattes af de defensive foranstaltninger (skat-

tesanktioner), der skal virke som værn mod skatteunddragelse og skatteundgåelse ved be-

nyttelse af skattelykonstruktioner. Baggrunden for lovforslaget er blandt andet det ar-

bejde, der har været gennemført og løbende pågår i EU for at modarbejde brugen af skat-

tely og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag senest 

mandag den 12. november 2021. Skatteministeriet skal beklage, at høringen sker hen 

over fremsættelsen den 10. november 2021. Det skyldes b.la., at Skatteministeriets har af-

ventet Rådets endelige offentliggørelse af EU’s sortliste, og at implementeringen ønskes 

gennemført ved årsskiftet 2021-22. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af oven-

nævnte j.nr. 2021 – 6621. Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til chef-

konsulent Kim Lundgaard Hansen, tlf. 72 38 88 02, e-mail klh@skm.dk, eller fuldmægtig 

Stig Nyrup Pedersen, tlf. 72 37 71 56, e-mail SNP@skm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kim Lundgaard Hansen 
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