
      7. juli 2016 

SKM's J.nr. 16-0363162: Høring - udkast til lovforslag om implementering af ændringsdirektiver m.v. 

De Samvirkende Købmænd (DSK) har erfaret, at Skatteministeriet den 1. juli 2016 har offentliggjort et 

lovforslag om implementering af ændringsdirektiver mv., hvor skærpede ”colabøder” har DSK’s interesse.  

DSK har derfor også kun bemærkninger til forslaget om højere colabøder, hvilket vi – næppe overraskende 

– er tilfredse med.  

Det er som udgangspunkt positivt med fortsat fuld kumulation. Men de aktuelle udfordringer er især, at 

overtrædelser af chokoladeafgiftsloven ofte sker i slikbutikker, der (næsten) ikke sælger andet end slik, og 

derfor kun vil blive ramt af en førstegangsbøde på kr. 10.000,- 

I forhold til en slikafgift på kr. 25,97 pr. kg. skal man ikke snyde med flere varer end der kan være i en stor 

personbil, før der er snydt for mere end de 10.000 kroner. Og man skal være meget, meget uheldig for at 

blive opdaget og få en bøde … 

Det er derfor ikke nogen høj bøde i forhold til, at chokolade/slik-afgiften er hævet med foreløbig 83% siden 

colabøderne blev indført, og endnu en forhøjelse af afgiften er planlagt til 1/1-2018. Det er derfor DSK’s 

forventning, at en bøde på kr. 10.000,- heller ikke vil være tilstrækkelig præventiv i ”målgruppen”, der i 

langt overvejende grad udelukkende sælger slik. 

DSK vil derfor foreslå, at det er en skærpende omstændighed, hvis en forretningsdrivende i ”langt 

overvejende grad” udelukkende driver sin virksomhed på grundlag af én af de omfattende varegrupper. En 

sådan bestemmelse vil være en ”lex slikbutik,” hvor forholdet mellem aktuelt afgiftsniveau og 

førstegangsmøde slet ikke er tilstrækkeligt præventivt. 

DSK vil endvidere foreslå, at der indføres brugerbetaling for de opfølgende genbesøg SKAT foretager på 

salgssteder, hvor der tidligere er konstateret problemer.  

I dagligvarehandelen kender vi princippet fra fødevarekontrollen. Første ”Smiley-besøg” er altid gratis, men 

butikkerne skal betale efter fødevarekontrollens medgåede tid, hvis man får en Smiley 2, 3 eller 4 og derfor 

skal have et nyt og opfølgende besøg. Af hensyn til retssikkerheden kan man udelukkende gøre brug af 

muligheden, hvor der forinden er faldet dom eller vedtaget en bøde.  

Afslutningsvis vil DSK henstille til, at et eventuelt nyt provenu, som konkret følger af de højere bøder, 

hensættes til de politiske forhandlinger, der forventes indledt, når Saneringsudvalget har afrapporteret til 

Skatteministeren sommeren 2017. På den måde er det muligt at identificere ”nye penge”, så snyd med 

punktafgifter betaler for lavere punktafgifter. 

Mange hilsener 
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