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Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund og indhold:
Lovforslaget har til formål at præcisere, at den forening m.v., der afholder lotteri,
hæfter principalt for betalingen af skyldige afgifter. Dette fremgår på nuværende
tidspunkt ikke eksplicit af loven. Med dette lovforslag er eventuelle uklarheder
omkring dette hæftelsesforhold afklaret.
Lovforslaget har sin baggrund i et ønske fra Ombudsmandens side om at få
præciseret hæftelsesforholdene mellem den, der afholder lotteri og bestyrelsen.
Lovforslaget klargør ligeledes, at hæftelsen ikke er alternativ i forhold til bestyrelsesmedlemmerne, idet bestyrelsesmedlemmernes hæftelse præciseres som subsidiær.
Reglen omkring bestyrelsesmedlemmernes hæftelse for skyldige afgifter har
eksisteret siden landstingslovens ikrafttrædelse den 31. oktober 1987. Baggrunden
for bestyrelses-medlemmernes hæftelse tager sit udgangspunkt i, at afgiften skal
indbetales til landskassen. Det er således det offentliges penge, som den, der afholder
lotteri, skal indeholde og indbetale. Det skal understreges, at krav på afgiftsrestancer
kun undtagelsesvist gøres gældende mod foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Lovforslaget har ikke til hensigt at ændre ved denne praksis, hvorfor det må
forventes, at bestyrelsesmedlemmernes hæftelse kun i ganske få tilfælde bliver
aktuel.
Efter almindelige grundsætninger aktualiseres en subsidiær hæftelse først, når en
restance forgæves er søgt inddrevet hos det retssubjekt, der hæfter principalt.
Lovforslaget indeholder en afvigelse fra dette udgangspunkt, idet en subsidiær
hæftelse aktualiseres, når det retssubjekt, der hæfter principalt, ikke indbetaler
skyldig afgift rettidigt.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Præciseringen af den principale hæftelse for den, der afholder lotteri, indeholder ikke
en ændring af den nuværende praksis, hvorfor der ikke forventes økonomiske eller
administrative konsekvenser for det offentlige vedrørende dette punkt.

Det forventes, at indførelse af selvskyldnerhæftelse for bestyrelsesmedlemmer vil
effektivisere inddrivelsesprocessen, hvilket alt andet lige vil medføre en
administrativ lettelse af sagsbehandlingen og åbne for muligheden for forøgede
indtægter. Dog forventes denne administrative lettelse af sagsbehandlingen og de
mulige forøgede indtægter at være af så begrænset omfang, at dette ikke forventes at
medføre økonomiske besparelser for det offentlige.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Forslaget har ikke erhvervsøkonomiske eller erhvervsadministrative konsekvenser.

4. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.

5. Administrative konsekvenser for borgerne:
Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

6. Forholdet til rigsfællesskab og selvstyre:
Forslaget har ikke rigsfællesskabs- eller selvstyreaspekter.

7. Høring:
Forslaget har været sendt til høring i KANUKOKA, Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke og Økonomidirektoratet.
Økonomidirektoratet har i sit høringssvar foreslået en uddybning af den subsidiære
hæftelses økonomiske betydning.
Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger.
Høringssvarene er indarbejdet i forslaget.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1

I forslagets nr. 1 foreslås det præciseret, at den, der afholder lotteri, hæfter for
betaling af afgiften. Hæftelsen er principal, og de almindelige inddrivelsesregler,
herunder konkursinstituttet, er anvendelige over for det retssubjekt, der afholder
lotteri. Der kan således foretages tvangsinddrivelse efter retsplejelovens og
inddrivelseslovens regler.

Til nr. 2
Det foreslås endvidere, at bestyrelsesmedlemmer i den forening m.v., der afholder
lotteri, hæfter subsidiært for afgiftsrestancer. Hæftelsen aktualiseres i det øjeblik, den
forening m.v., der afholder lotteri, ikke indbetaler lotteriafgift rettidigt. Det er derfor
ikke en betingelse for bestyrelsesmedlemmernes hæftelse, at foreningens
misligholdelse er konstateret ved dom, anmeldt konkurs eller lignende.
Bestyrelsesmedlemmernes hæftelse fungerer derfor som udgangspunkt på samme
måde som en kaution i relation til en selvskyldnerkaution.
Almindelig inddrivelsesprocedure foreskriver imidlertid, at
inddrivelsesmyndigheden ikke søger skyldige lotteriafgifter inddraget hos
bestyrelsesmedlemmerne, før den forening m.v., der afholder lotteri, har modtaget
rykkere. Foreningen m.v. orienteres ligeledes om retsfølgen af manglende
indbetaling af afgiftsrestance. Bestyrelsesmedlemmernes subsidiære hæftelse vil
derfor kun blive aktuel i de tilfælde, hvor den, der afholder lotteri, gentagne gange
ikke har indberettet og indbetalt afgift på trods af inddrivelsesmyndighedens
anmodning herom.
Både den, der afholder lotteri, og bestyrelsesmedlemmernes hæftelse er objektiv.
Hæftelsen kan derfor gøres gældende, uanset om der er noget at bebrejde et enkelt
medlem, og uanset om den manglende indbetaling af afgift har været et medlem
ubevidst. Hæftelsen bortfalder derfor ikke, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har
været til stede under ét eller flere bestyrelsesmøder. Fravær på grund af sygdom eller
lignende medfører derfor ikke hæftelsesbortfald.
Ifølge den foreslåede regel hæfter et bestyrelsesmedlem for skyldige afgifter opstået
i den periode, vedkommende er medlem af bestyrelsen. Hæftelsen for skyldige
afgifter opstået i den nævnte periode består, selv om bestyrelsesmedlemmet er trådt
ud af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter solidarisk. Dette medfører, at
inddrivelsesmyndigheden kan vælge at søge den samlede skyldige afgift inddækket
hos alle eller hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, der på denne måde har betalt afgiften, kan rejse regreskrav
over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for skyldige afgifter.

Til § 2
Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006. Forslaget finder kun
anvendelse på lotterier afholdt fra og med denne dato.

