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Høring vedrørende fremsat lovforslag om ændring af tobaksafgiftsloven mv.
De Samvirkende Købmænd, DSK, har den 31. oktober 2013 modtaget et udkast til
lovforslag om ændring af tobaksafgiftsloven mv., hvilket vi gerne vil takke for.
DSK skal indledningsvis beklage den korte høringsfrist. DSK skal venligst minde om
regeringsgrundlagets kapitel om ”God regeringsførelse”, hvori det fremgår at ”Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at
gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer. Samt at høringssvar og et høringsnotat med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid forud for førstebehandlingen.”
Som bekendt anbefaler Folketingets Udvalg for Forretningsordenen høringsfrister på
mindst fire uger, så der er tale om en ganske markant afvigelse, og endda en – i
hvert fald for ændringen af tobaksafgiftslovens vedkommende – unødvendig afvigelse.
DSK bakker principielt ønsket om en værnsregel imod unaturlig lageropbygning af
tobaksvarer op. Uden en værnsregel vil der opstå markante forskelle på, hvor hurtigt
prisændringer slår igennem hos de forskellige forhandlere af tobaksprodukter over
for forbrugerne. Konkurrence om forbrugernes gunst er naturligvis positivt, men uden
en værnsregel, vil lang tids indfasning af nye udsalgspriser udelukkende være muligt
ved økonomisk binding af et stort varelager. En værnsregel imod unaturlig lageropbygning vil altså forhindre, at kassekredittens størrelse afgør salget i af tobak primo
2014 hos de enkelte forhandlere og de forskellige butikstyper, hvor nogle lettere end
andre vil kunne binde midler i tobak gennem længere tid.
På grund af den korte høringsfrist har DSK dog ikke mulighed for at bidrage til at belyse konsekvenserne af lige præcis en grænse på 20 pct.
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DSK har ingen bemærkninger til det fremsatte lovforslags øvrige dele.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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