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Hellerup, den 13. december 2013 
 

Høring vedrørende fremrykning af skatte- og afgiftslempelser fra Af-
taler om Vækstplan DK mv.  
 
De Samvirkende Købmænd, DSK, har den 9. december 2013 modtaget et udkast i 
høring til forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre 
love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK og for-
højelse af beskæftigelsesfradrag m.v.), hvilket vi gerne vil takke for.  
 
Forslaget er meget positivt. DSK anbefalede allerede en fremrykning af ophævelsen 
af den vægtbaserede emballageafgift i forbindelse med ministeriets høring om ud-
møntningen af Vækstplan DK fra maj 2013. Næppe overraskende er det efter DSK’s 
opfattelse særdeles positivt, når et bredt politisk flertal har valgt, at fremrykke afskaf-
felsen af den vægtbaserede emballageafgift. Afgiften har været særdeles byrdefuld 
for fødevareproducenter og importører, og har – efter det oplyste – ikke nogen særlig 
miljømæssig betydning. DSK forventer, at frafaldet af såvel administrative byrder 
som selve afgiften vil afspejle sig i lavere priser fra producenter og importører. 
 
I forbindelse med den oprindelige lovbehandling af Vækstplan DK blev det oplyst, at 
der ikke ville være behov for en refusionsordning af for megen betalt afgift, da de be-
rørte virksomheder havde god tid til at indrette sig efter ændringerne i loven pga. den 
lange periode fra lovens vedtagelse til ikrafttræden. Nu er der en helt ny situation, da 
loven forventes vedtaget og i kraftsat med endog meget kort varsel. Årsagen til, at 
virksomhederne ikke skulle kunne ansøge om refusion er derfor ikke længere til ste-
de. Virksomhederne vil derfor ligge inde med varelagre, hvor der er betalt afgift efter 
afgiften i øvrigt er afskaffet. På den baggrund vil DSK derfor opfordre til, at der indfø-
res en form for refusionsordning, således at virksomhederne helt efter sædvanlig 
praksis kan få afgiftsgodtgørelse for de varer, som er beskattet efter de nuværende 
regler.  
 
DSK har ingen bemærkninger til det fremsatte lovforslags øvrige dele. 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Bøgelund Nielsen 
Vicedirektør 
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