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København, den 15. marts 2019

Høring vedr. godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer mv.
Skatteministeriet har den 21. februar 2019 udsendt en høring vedr. godtgørelse af punktafgifter
til visse organisationer mv. Det samlede forslag medfører ændring af chokoladeafgiftsloven,
lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven.
De Samvirkende Købmænd, DSK, repræsenterer mere end 1.400 dagligvarebutikker og har
derfor en naturlig og aktiv interesse for regulering i relation til såvel afgifter på dagligvarer som
af mindre madspild.
Med det konkrete lovforslag er der lagt op til, at ”Organisationer m.v., der er godkendt efter
ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde,
kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt
varerne anvendes til det humanitære formål, og organisationen m.v. ikke har modtaget betaling
for varerne.”
Senere fremgår det desuden at: For at sikre mod misbrug af godtgørelsesordningen ved at
butikker m.v. sælger varer, som de ellers ville have kasseret, til organisationer m.v., der er
omfattet af godtgørelsesordningen, foreslås endvidere, at afgift af varer, som organisationerne m.v. ikke anvender til de humanitære formål, ikke kan godtgøres.
For DSK er det aldeles afgørende, at den ”modtagende” organisation ikke modtager betaling
for varerne, da det så de facto vil åbne en ladeport for ”tax-free” handel og dermed potentielt
påvirke konkurrencen i et givent område. DSK anerkender, at Skatteministeriet har forholdt sig
til dette i lovforslaget og anbefaler, at de i udkastet nævnte krav fastholdes.
På side 12 i afsnit 2.1.2, fremgår det, at ”Producenter, grossister og butikker” vurderes med
forslaget (…). Det kan formuleres endnu bredere, f.eks. også importører eller blot detail- og
engrosvirksomheder.
DSK har ingen bemærkninger vedr. forslagets øvrige dele.
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