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Skatteministeriet 
Att.: Jeanette Rose Hansen 
Nicolai Eigveds Gade 28 
1402 København K 

23. november 2017 

L 109 – lovforslag om afgiftssænkninger m.m. 

Dansk Erhverv har den 16. november modtaget et forslag til lov om ændring af chokoladeafgifts-
loven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftslo-
ven og forskellige andre love (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse 
og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alko-
holsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen) i høring. 

Generelle bemærkninger 

Overordnet set vil Dansk Erhverv gerne rose den politiske aftale, der ligger bag lovforslaget. Efter 
flere år, hvor afgifter er blevet sat op og der er blevet opfundet nye afgifter, så fjerner man med 
dette lovforslag en lang række afgifter, der har eksisteret i en årrække samtidig med, at man stop-
per stigningen for de øvrige. De høje danske forbrugsafgifter er skadelige for dansk detailhandlen 
og Dansk Erhverv vurderer desuden, at effekten på folkesundheden er marginal, da danskerne 
blot køber varerne ved grænsen eller illegalt. 

Specielle bemærkninger 

Annullering af planlagt indeksering 

 

Med lovforslaget foreslås at fjerne den allerede vedtagne indeksering af chokoladeafgiften, vinaf-
giften, konsumisafgiften og diverse forbrugsafgifter.  
 
Dansk Erhverv mener, at det er entydigt positivt, at man foreslår at ophæve indekseringen på di-
verse afgifter. I de senere år har det været tydeligt, at indekseringen oversteg de normale prisstig-
ninger og dermed er forskellen mellem prisen på varer imellem Danmark og vores nabolande ble-
vet større og større, hvilket har været en medvirkende årsag til stigende grænsehandel. Med en 
annullering af indekseringen sikres det, at der ikke er yderligere handel, der forsvinder til Sverige 
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og Tyskland og samtidig sparer man erhvervslivet for en stor administrativ byrde, som består i at 
lave genberegning af priser, ændre pakkestørrelser, m.m. 
 
Afskaffelse af råstofsafgiften (Nøddeafgiften) 

 

Dansk Erhverv vil gerne rose, at man vælger at afskaffe nøddeafgiften. Det bør fremhæves, at 
nøddeafgiften er en af de mest bebyrdende afgifter for erhvervslivet, samtidig med, at den ikke 
har nogen sundhedsmæssig begrundelse - snarere tværtimod, da nødder er en af de sundeste fø-
devarer. Dansk Erhverv har ved en rundspørge blandt medlemsvirksomheder konstateret, at de 
administrative byrder på at håndtere loven hos medlemsvirksomhederne ligger på mellem 10-12 
pct. af det provenu, afgiften indbringer.  
 
Dansk Erhverv vil også gerne rose, at man har lyttet til tidligere kritik fra erhvervslivet og sikret, 
at virksomheder, der har lagre med gammel afgift pr. overgangsdatoerne har mulighed for at få 
afgiften på disse varer retur. 
 
Overgangsordning 

 
Man har valgt lovgivningsmæssigt at halvere nøddeafgiften pr. 1. januar 2018 og først fjerne den 
helt i 2020. Der ligger en økonomisk beslutning bag dette, da det havde været for dyrt for staten 
at fjerne den helt pr. 1. januar 2018. Desværre giver dette afgiftsmæssige chassétrin også øgede 
administrative byrder til virksomheder og SKAT, da virksomhederne både skal lave en afgiftsgen-
beregning, ændre varekoder, ændre priser i it-systemer og samtidig i to omgange opgøre lagre.  
 
Dansk Erhverv mener derfor, at man bør overveje at fjerne nøddeafgiften i én samlet omgang. 
Hvis det økonomisk ikke kan lade sig gøre pr. 1. januar 2018, så bør man overveje at gøre det pr. 1. 
januar 2019, hvilket provenumæssigt må være tæt på neutralt for statskassen og samtidig spare 
virksomheder og myndigheder for administrative byrder. 
 
Masser 

 
I lovforslaget bliver masser lavet af nødder ikke fritaget for afgiften, dette drejer sig bl.a. om nou-
gat (lavet af hasselnødder) og marcipan (lavet af mandler og abrikoskerner). Den manglende af-
giftsfritagelse for masser kan desværre medføre, at der fremadrettet opstår nogle afgrænsnings-
problemer, som man ikke har i dag.  
 
For det første vil der være producenter af masser, som vil blive stillet dårligere end i dag. I det der 
er lang række områder hvor masser indgår i ikke afgiftspligtige produkter, hvor producenterne 
fremover formentlig vil overveje at producere masserne selv fremfor at købe dem afgiftsbelagt. 
Man kunne overveje at afgiftsfritage masser, der indgår i ikke afgiftspligtige produkter for afgift. 
 
Derudover er det uklart, hvilke typer af masser, der vil blive omfattet af de nye formuleringer. I 
dag er ’smooth’ peanutbutter ikke afgiftsbelagt mens ’crunchy’ peanutbutter er. Når man læser 
lovforslaget er det ikke klart, hvordan den afgiftsmæssige situation skal være for andre masser 
end nougat og marcipan. Skatteministeriet opfordres derfor til at redegøre for, om en eller begge 
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typer af peanutbutter og nøddesmørepålæg vil blive afgiftsbelagt og om der i øvrigt er andre typer 
af masser, der bliver behandlet afgiftsmæssigt forskelligt i forhold til i dag. Hvis der lovgivnings-
mæssigt bliver taget stilling til, hvad der er omfattet af begrebet afgiftspligtige masser, så vil dan-
ske virksomheder undgå at skulle anmode om bindende svar hos SKAT for at få afklaret retstil-
standen, hvilket vil være en stor hjælp og samtidig sikre ensartet behandling af forskellige virk-
somheder.  
 
  
Afskaffelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand 

 
Dansk Erhverv er generelt fortaler for et enklere skattesystem med færre regler. Ligeledes er 
Dansk Erhverv fortaler for lavere afgifter for forbrugerne, der samtidig sikrer mindre grænsehan-
del og illegal handel. Der er ikke nogen tvivl om, at alkoholsodavand er et af de produkter, der dri-
ver grænsehandlen, og på den baggrund er det da også isoleret set fornuftigt at fjerne afgiften.  
 
Årsagen til, at man i sin tid indførte en tillægsafgift var imidlertid for at sikre ligestilling mellem 
forskellige typer af alkoholsodavand, lavet på henholdsvis malt-, vin- og spiritusbase. Når man 
ophæver afgiften så falder man tilbage til det gamle skævvredne niveau, hvor alkoholsodavand 
baseret på malt (øl) er markant billigere end alkoholsodavand lavet på vin eller spiritusbase.  
 
Hvis man beslutter sig for lovgivningsmæssigt at genindføre denne skævvridning, så vil der derfor 
formentlig ikke blive solgt mange flere Bacardi Breezers, men derimod mange flere alkoholsoda-
vand lavet på maltbase. Sundhedsmæssigt er der ingen forskel på om unge mennesker drikker 
den ene eller anden form for alkoholsodavand og derfor kan det også undre, at en afgiftsændring 
som entydigt gavner en type alkohol som bliver produceret i Danmark frem for udenlandsk pro-
ducerede produkter ikke af Skatteministeriet vurderes at have nogle EU-retlige konsekvenser.  
 
Dansk Erhverv har flere gange i forbindelse med Saneringsudvalgets arbejde anmodet om, at man 
foretog en EU-retlig vurdering af, om man må ophæve tillægsafgiften på alkoholsodavand. Dette 
blev dog ikke foretaget og det kan ligeledes konstateres, at man heller ikke i forbindelse med lov-
forslagets fremsættelse har ment, at der er EU-retlige problemer ved at ophæve afgiften. 
 
Dansk Erhverv vil anbefale - for ikke at skabe konkurrenceforvridning og for ikke at være i strid 
med EU-retten - at man samtidig med en fjernelse af tillægsafgiften på sænker afgiften på alko-
holsodavand produceret på vin- og spiritusbase ned til niveauet for de maltbaserede. På denne 
måde ville man både lave en byrdelettelse af afgifterne og samtidig sikre en ligestilling af produk-
terne. 

Udvidelse af forskerskatteordningen 

Dansk Erhverv vil gerne kvittere for, at man foreslår at udvide forskerskatteordningen fra 5 til 7 
år. Dansk erhvervsliv er i benhård international konkurrence om de dygtigste medarbejdere, og 
uden forskerskatteordningen ville Danmark qua vores høje skattetryk for mange internationale 
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talenter ikke være et attraktivt land at arbejde i. Særligt når det kommer til forskning og udvikling 
har danske virksomheder brug for at de udenlandske medarbejdere bliver i Danmark i en længe-
revarende periode, og med en udvidelse af ordningen fra 5 til 7 år kan dette sikres.  
 
Tekniske bemærkninger 

 
Lovforslaget indeholder en administrativ lettelse for varemodtager der også har bevilling til godt-
gørelse af afgift for vare der er eksporteret, fra 2020 kunne modregne den godtgørelsesberetti-
gede afgift i angivelsen af chokoladeafgiften. Det er uklart, hvorfor denne administrative lettelse 
ikke allerede indføres fra 1. januar 2018, men skal vente til 1. januar 2020.  
 
Det fremgår af lovforslaget § 8, stk. 1 og 3, at en ansøgning om godtgørelse af afgiftsdifferencen 
skal være på baggrund af en specificeret lageropgørelse. Erfaringsmæssigt forstår SKAT dette som 
en lageroptælling der er foretaget 1. januar. Med moderne lagerstyring, hvor virksomhederne re-
gelmæssigt foretager lageroptælling, bør det præciseres at en specificeret lageropgørelse også om-
fatter et udtræk af lagerlister fra virksomhedens systemer, hvis virksomheden kan dokumentere 
at lageret optælles regelmæssigt. Dette gælder naturligvis også for godtgørelse søgt ved afskaffel-
sen af råstofafgiften efter chokoladeafgiftsloven i 2020.  
 
Af forslagets § 8, stk. 4, fremgår at en ansøgning om godtgørelse af afgift af varerne skal overstige 
DKK 500. Det bør dog præciseres om der er tale om en bagatelgrænse på DKK 500 for afgift efter 
hver lov: chokoladeafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven, 
eller om der er tale om at godtgørelsesbeløbet samlet efter alle love alene skal overstige DKK 500. 
 
 
Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 
 


