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Hellerup, den 10. juli 2015
CBN
Høring over bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse
drikkevarer (pantbekendtgørelsen)
De Samvirkende Købmænd har den 30. juni 2015 modtaget ovennævnte udkast til ændring af
pantbekendtgørelsen (”P8”) i høring, hvilket vi hermed takker for.
I dag skal bryggerier, tapperier og importører af drikkevarer indberette salg til Dansk Retursystem A/S hver 4. uge; dvs. for 13 perioder pr. år. Branchen har fremsat forslag til Virksomhedsforum for Enklere Regler om, at overgå til rapportering hver måned så der i højere grad
kommer parallelitet i indberetningerne til Dansk Retursystem A/S, i forhold til de samme virksomheders indberetninger til Skat. DSK kan støtte forslaget uden betænkeligheder.
De øvrige ændringer synes ligeledes at være uproblematiske, hvorfor DSK ligeledes kan støtte
forslagene om sikkerhedsstillelse og bedre mulighed for håndhævelse.
DSK skal dog påpege, at der fortsat sker overdragelse af øl og sodavand på dansk grund uden
pant idet danske forbrugere stadig kan nethandle pantfrie emballager i den tyske grænsehandel.
Styrelsen fastslog allerede i december 2013, at der sker overtrædelse af både Miljøbeskyttelsesloven og Pantbekendtgørelsen, når fragtmænd leverer (”overdrager”) pantfrie dåser med
drikkevarer i Danmark.
Det er DSK’s vurdering, at man skal være tilmeldt det danske pantsystem, hvis man driver
internethandel med pantbelagte emballager, når varerne overdrages på dansk grund. Styrelsen har gentagne gange givet udtryk for det samme synspunkt, men det pantfrie salg via Internettet er endnu ikke bragt til ophør. På den baggrund opfordres Styrelsen til – gerne i samarbejde med Skat – at sikre de nødvendige præciseringer af Pantbekendtgørelsen, så internethandel med pantfrie emballager omfattet af denne bekendtgørelse kan bringes til ophør
hurtigst muligt.
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