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Skatteministeriet 

Att.: Signe Øgendahl Beeck 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Den 25. september 2020 

 

Emballageafgiftsloven 

 
Dansk Erhverv har den 28. august 2020 modtaget et lovforslag om genindførelse af emballageaf-
gift på pvc-folier, ændring af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt fjernelse af skatte-
fordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne i høring. 
 
Lovforslaget giver Dansk Erhverv anledning til følgende bemærkninger: 
 

Emballageafgift på pvc-folier 

Med lovforslaget foreslås det at genindføre afgift på pvc-folier, der benyttes til fødevarer. Dansk 

Erhverv vil bemærke, at pvc-folier ikke er specielt udbredt i butikkerne i dag. Butikkerne har skif-

tet til mere miljøvenlige produkter, men det anvendes fortsat til i hvert fald de varme retter i bu-

tikkerne. Der er i dag ikke noget alternativ til pvc-folier på dette område, så afgiften vil ikke her få 

nogen miljøeffekt, men vil alene være en ekstra afgift som pålægges danskerne.  
 
Dansk Erhverv er blevet opmærksom på, at pvc i stor stil benyttes til de værnemidler – herunder 
plastikhandsker – som benyttes under Covid-19-krisen, og vil gøre opmærksom på, at det vil være 
uhensigtsmæssigt, hvis lovforslaget lægger afgift på værnemidler. Det fremgår ikke helt klart af 
lovforslaget, om dette er tilfældet, og dette bør derfor præciseres. 
 

Dansk Erhverv vil endelig bemærke, at det overordnet set er problematisk, at materialer, der på-

lægges en afgift, ikke fritages, hvis de genanvendes, dette synspunkt gælder også i forhold til pvc-

folier, som det i dag er svært at genanvende.  
 

Afgiftssatsen for væddemål 

Det forslås at hæve bruttospilafgiften på væddemål og onlinekasino fra 20 pct. til 28 pct. Dansk 

Erhverv vil bemærke, at der er tale om en meget betydelig afgiftsstigning, og Dansk Erhverv er be-

kymret for, om afgiftsstigningen ikke blot vil tvinge spil væk fra Danmark og dermed åbne døren 

for et ulovligt spilmarked, der kun findes i et mindre omfang i dag. Hvis spillerne søger ud på det 

illegale spillemarked, så vil det samtidig gå ud over statens provenu, som risikerer at forsvinde 

helt. Samtidig vil spillerne have mindre sikkerhed, da det illegale spillemarked naturligvis ikke 

efterlever et dansk regelsæt på området.  
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for opklarende bemærkninger. 

Med venlig hilsen, 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 


