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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K 

11. juni 2018 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelsesændring om tobaksafgifter  

Vedr.: J.nr. 2017-4916 

 

 

Dansk Erhverv har den 14. maj 2018 modtaget et udkast til ændring af bekendtgørelse om tobaks-

afgifter i høring. 

 

Dansk Erhverv mener, at det er vigtigt, at der fastlægges en definition og klassificering af opvar-

met tobak, således at dansk lovgivning indeholder den korrekte beskrivelse af afgiftsbelagte pro-

dukter, og så lovgivningen tager højde for innovation og produktudvikling. 

 

Dansk Erhverv mener, at man skal følge i sporet på de tolv EU-lande, der allerede har klassificeret 

produkterne særskilt fra øvrige tobaksprodukter, og at opvarmet tobak derfor bør have sin egen 

afgiftskategori.  

 

I udkastet til bekendtgørelsen lægges der op til, at afgiftssatsen bestemmes af tobakssnitbredden, 

og ikke af hvorvidt der er tale om opvarmet tobak.  

 

Opvarmet tobak kommer i mange forskellige former, og derfor kan afgiftssatsen ikke være betin-

get af tobakssnitbredden, men i stedet bør de fælles egenskaber for opvarmet tobak være udslags-

gørende for klassificeringen, nemlig at produktet er designet til at kunne blive opvarmet og danne 

en nikotinholdig damp uden at forbrænde tobakken.  

 

Dansk Erhverv anbefaler derfor, at opvarmet tobak klassificeres efter en separat, selvstændig af-

giftskategori, således at opvarmede tobaksprodukter behandles skattemæssigt ens og med mest 

mulig fleksibilitet for fremtidig produktinnovation.  

 

En separat, selvstændig afgiftskategori for opvarmede tobaksprodukter vil bidrage til fremtidssik-

ring af dansk lovgivning på området, eftersom udviklingen af disse produkter går stærkt, og der-

for bør der være en vis fleksibilitet i forhold til beskatningen af produkterne.  
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Hvis opvarmet tobak kategoriseres, som det forslås i bekendtgørelsesændringen, under de eksi-

sterende definitioner af røgtobak, vil man ikke kunne justere beskatningen af opvarmede tobaks-

produkter i fremtiden, uden at det vil have betydning for beskatningen af røgtobaksprodukter.  

 

Dansk Erhverv anbefaler, at man fortsætter med at arbejde for nye kategorier på EU-plan, men at 

man indtil da går i flere øvrige medlemslandes fodspor og opretter kategorier på nationalt plan, 

der er opdaterede i forhold til eksisterende tobaksprodukter og som iberegner produktudvikling.   

 

Dansk Erhverv håber derudover, at Skatteministeriet også fremadrettet vil være proaktive med 

klassificeringen af nye tobaks- og nikotinprodukter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tine Marie Andersen 

Politisk konsulent, Dansk Erhverv  

 

 


