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København, den 22. november 2019

Høring - lovforslag om forhøjelse af afgifterne på bæreposer, engangsservice
og tobak (SKM: 390717)
Skatteministeriet har den 20. november 2019 udsendt en høring vedr. forventet udmøntning af en del af finanslovsaftalen for 2020. Der er endnu ikke indgået politiske
aftaler om det samlede lovforslag, hvorfor konsekvenser må vurderes med et forbehold, når høringsperioden usædvanligt ligger forud for forlig om finansloven.
De Samvirkende Købmænd, DSK, der repræsenterer mere end 1.400 dagligvarebutikker takker for muligheden for at afgive kommentarer.
Forslaget vedr. fordobling af emballageafgifterne for hhv. bæreposer og engangsservice
DSK tager forslaget om fordobling af afgifter på bæreposer og engangsservice til efterretning.
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at ”al for meget plastik havner i naturen,”
hvilket – naturligvis – er beklageligt og unødvendigt. DSK undrer sig derfor over, at
fordoblingen af afgiften også skal omfatte de alternative materialer til plastik, der typisk er både tungere og dyrere at indkøbe. Der skydes med spredehagl, når alle former for engangsservice skal mødes med en fordoblet afgift, hvilket er beklageligt.
Dermed understøtter forslaget ikke ubetinget en omstilling til mere bæredygtighed.
DSK vil i øvrigt anbefale, at provenuet på ca. 225 mio. kr. anvendes til at sænke andre punktafgifter på dagligvarer, så det samlet set ikke bliver dyrere, for en gennemsnitlig forbruger, at handle i danske butikker.
Forslaget vedr. forhøjelse af afgiften på tobak
DSK kan støtte forslaget om forhøjet afgift. På den ene side er der tale om den største afgiftsforhøjelse i dette årtusind på tobak og på den anden side er forslaget afstemt i forhold til prissætningen i hhv. Tyskland og Sverige. Regeringen har derfor
fundet en balance med det foreliggende forslag, der hæver afgiften markant, men
ikke i tilsvarende markant grad skaber grundlag for voldsom stigende grænsehandel
og/eller illegal handel med tobaksprodukter.
De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26 | DK-2300 København S |Tlf. +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk
CVR nr.15232013 | Danske Bank 4180-4110212313
1

Hvis der undervejs i lovbehandlingen fremsættes ændringsforslag til afgiftsniveauet,
tages der forbehold for DSK’s bemærkninger.
DSK vil også her anbefale, at provenuet anvendes til at sænke andre punktafgifter på
dagligvarer, så det samlet set ikke bliver dyrere for en gennemsnitlig forbruger at
handle i danske butikker.
I afsnittet om de forventede økonomiske konsekvenser er der ingen vurdering af forslagets konsekvenser for grænsehandelen. Som hovedregel plejer ministeriet at
kommentere konsekvenserne for grænsehandelen ved ændringer af punktafgifter på
dagligvarer. DSK skal derfor opfordre ministeriet til at oplyse dette, når høringsnotatet udarbejdes eller under lovens behandling.
Den foreslåede grænse for ”hamstring” på 5 pct. i forhold til historisk køb forekommer
som en ganske lav grænse. Det må formodes, at mange forbrugere i perioden op til
ikrafttræden af nye afgifter vil opbygge et vist lager. Det må derfor forudses, at 5 pct.
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde forbrugernes behov, hvilket vil medføre tomme huller for en lang række forhandlere. Ministeriet opfordres derfor til at genoverveje de foreslåede 5 pct. med henblik på blot en mindre forøgelse til f.eks. 7½ pct. eller 10 pct.
Endelig er der et forslag om at annullere den i gældende ret fastsatte indeksering af
afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos fra 1. januar 2020. Det er alt andet end
hjælpsomt at stille et uventet forslag så kort tid før den ellers planlagte ikrafttræden.
På nuværende tidspunkt er det forberedende arbejde hos virksomhederne allerede
godt i gang og/eller næsten fuldendt, hvorfor tvivl om vilkår er stærkt generende for
erhvervslivet.
Ændringer i erhvervsrelateret lovgivning bør ikke varsles med så kort varsel, da ”bøvl
og byrder” hos de berørte virksomheder er markante i forhold til forslagets provenu.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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