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København, den 7. januar 2019
Høring – pakke med diverse afgiftslove herunder ændring af øl- og vinafgiftsloven.
Skatteministeriet har den 19. december 2018 udsendt en høring vedr. udmøntning af
en del af finanslovsaftalen for 2019.
De Samvirkende Købmænd, DSK, der repræsenterer mere end 1.400 dagligvarebutikker takker for muligheden for at afgive kommentarer.
Med aftalen om finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti endnu engang prioriteret en indsats imod de høje danske punktafgifter, hvor danske forbrugere
rammes langt hårdere end tilfældet er i de lande, vi ellers sædvanligvis sammenligner
os med. Det er en prioritering, DSK naturligvis kun kan hilse velkommen.
Der er desværre ikke tale om beløb, der for alvor kan ændre ved danskernes grænsehandel i Tyskland, men hellere et lille skridt i den rigtige retning end ingenting.
Konkrete bemærkninger – mulighed for at ansøge om godtgørelse:
DSK foreslår, at der – efter sædvanlig praksis – indføres mulighed for godtgørelse af
forskellen mellem nuværende og kommende afgift, dog kun såfremt godtgørelsen af
afgift af varerne overstiger 500 kroner.
Da Folketinget med L217 i samlingen 2012-13 fjernede afgiften på sodavand, var der
mulighed for godtgørelse – også selvom forslaget blev vedtaget mere end ½ år, før
sodavandsafgiften blev fjernet.
I december 2017 vedtog Folketinget med L 109 at fjerne afgifterne på te, alkoholsodavand og nødder. Her blev ligeledes indført en godtgørelsesordning, der betyder, at
virksomheder, der hhv. den 1. januar 2018 / 1. januar 2020 (for nødder) har et lager
af uåbnede poser og beholdere af te, alkoholsodavand, nødder og dækningsafgiftspligtige varer, kan søge om tilbagebetaling af afgiftsdifferencen på de varer, der er afgiftsberigtiget med højere afgift.
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På den baggrund opfordrer DSK til, at praksis fastholdes, og at virksomhederne kan
ansøge om godtgørelse efter de sædvanlige principper med en bagatelgrænse på
500 kroner.
En eventuel mulighed for godtgørelse bør dog ikke forsinke tidsplanen for lovforslagets fremsættelse hhv. vedtagelse.
DSK har ingen bemærkninger til lovforslagets øvrige dele.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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