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Bedre afgifter
- et afgiftspolitisk
udspil

Forord

“Positiv effekt på
beskæftigelse,
eksport og BNP
i de kommende år”

Gennem de seneste årtier er danske virksomheder blevet pålagt stadig
flere og stadig højere afgifter. Det er sket på en lang række områder,
og det er sket i form af mere eller mindre tilfældig knopskydning og
uden en samlet vurdering af den belastning, som afgifterne udgør for de
danske virksomheder. Belastningen er imidlertid stor, og den rammer
ekstremt uhensigtsmæssigt. De danske virksomheders konkurrenceevne bliver svækket i alt for høj grad af afgifterne, og mange af de
virksomheder, som bidrager mest til samfundsøkonomien, bliver ramt
uforholdsmæssig hårdt på grund af den måde, som afgifterne er konstrueret på. Det at pålægge virksomheder, der er i hård international
konkurrence, nationale afgifter, er simpelthen en meget dum idé.
Sådan behøver det ikke at være. Landbrug & Fødevarer foreslår hermed
en afgiftsreform, som dramatisk vil mindske de uheldige virkninger af
afgifterne og specifikt forbedre konkurrenceevnen for de eksportorienterede virksomheder uden alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien. Det er en reform, der indebærer lempelser på i alt knap otte mia.
kr.
På de følgende sider forklarer vi, hvorfor reformen er nødvendig og viser,
hvordan den kan skrues sammen. Gennemførelsen af reformen vil betyde, at de danske virksomheder, blandt andre fødevarevirksomheder
med stor samfundsøkonomisk betydning, får bedre betingelser for at
fastholde og øge både beskæftigelsen og eksporten, som vi som samfund er fuldstændigt afhængige af.
God læselyst!

Carl Aage Dahl
Adm. direktør
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Et nødvendigt opgør
De danske eksportvirksomheders konkurrenceevne
bliver år for år svækket i forhold til konkurrenternes.
Det skyldes dels stigende lønomkostninger og dels
de afgifter, som er vedtaget fra politisk hold, og som
hoved-regel er markant højere end i de lande, som
Danmark konkurrerer med.
I løbet af de seneste 10 år er afgifterne i Danmark
steget meget betydeligt, blandt andet på energi- og
miljøområdet, mens afgifternes relative størrelse er
nedbragt i lande som Sverige, Storbritannien og Frankrig.
Det betyder, at vi nu har bragt os selv i en situation, hvor
det ikke alene er nødvendigt at sørge for, at skatter

I udspillet her fokuserer vi på to områder, hvor virkningerne af de eksisterende afgifter er særlig problematiske. Afgifterne på energi- og miljøområdet rammer hårdest hos de virksomheder, der er mest udsat
for konkurrence. Energi er i Danmark beskattet langt
hårdere end i andre EU-lande.

og afgifter ikke stiger yderligere. Det samlede udgiftstryk skal nedbringes markant, hvis det skal lykkes for
danske virksomheder at genvinde konkurrencekraft.
Og hvis det ikke sker, vil det ramme en stor del af den
nuværende og fremtidige beskæftigelse. Det vil nemlig
ikke længere give mening at forsøge at fastholde eller
at etablere nye produktionsvirksomheder i Danmark.

jagten på afgiftsprovenu uden reelle sundhedsmæssige gevinster til følge. Danmark har verdens tungeste
sundhedsafgifter. Dette soloridt er man ikke i færd
med at opgive - tværtimod accelerer er udviklingen.
For at vise de negative effekter af afgifter på de to områder, gennemgår vi dem lidt mere detaljeret i dette udspil. De gode intentioner til trods indebærer afgifterne
nemlig en række utilsigtede skadesvirkninger.

Det påvirker i alvorlig grad de produktionsprocesser,
som blandt andet er uomgængelige for fødevarevirksomhederne.

Landbrug & Fødevarer anviser to forskellige måder at
finansiere afgiftsreformen på: I det ene forslag sker finansieringen ved hjælp af offentlige effektiviseringer.
I det andet forslag hæves momsen fra 25 til 26 pct.
Fælles for forslagene er, at de ikke påvirker danske virksomheders konkurrenceevne negativt.

Det andet område er de såkaldte ”sundhedsafgifter”,
hvor man fra politisk side i de senere år har intensiveret

Figur 2 - Miljøbeskatning, provenu i pct. af BNP

Figur 1 - Samlet skat som pct. af BNP, 2010
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Afgifter uden omtanke
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Der er flere indlysende årsager til, at de afgifter, som
danske virksomheder er pålagt, er vokset henover
årerne. Dels er der et politisk ønske om at regulere
virksomhedernes adfærd. Det gælder for eksempel
på energi- og miljøområdet, hvor hensigten er at skabe
stærke økonomiske incitamenter for borgerne til at opføre sig miljømæssig forsvarligt. Dels udgør afgifterne
en støt voksende indtægtskilde for det offentlige. Det
er indtægter, der så at sige har været nødvendige, fordi
de offentlige udgifter har fået lov at stige. Man er altså
fra politisk hold gået på jagt efter provenu for at dække
det stigende offentlige udgiftspres i stedet for at udvise
den nødvendige økonomiske disciplin.
Det er en særdeles problematisk strategi, fordi de virksomheder, der står for værdiskabelsen, bliver ramt på
deres konkurrenceevne og dermed på det fremtidige
beskatningsgrundlag. Det er imidlertid tydeligt, at det
er en mekanisme med en stærk kraft, fordi presset på
de offentlige udgifter er så stort.

lande. I dag udgør omkostningsniveauet, herunder
afgifterne, en alvorlig hæmsko for virksomhedernes
konkurrencekraft, så der er reelt ikke noget alternativ
til at justere på omkostningerne. Hvis provenutabet
skal være mindst muligt, skal der sættes ind, hvor effekten er størst. De afgifter, som vi sætter fokus på i
dette udspil, har så negative konsekvenser i forhold til
det provenu, de genererer, at de er oplagte mål for en
begavet reform.
Det er nødvendigt med en afgiftsreform. Det er nødvendigt at omlægge afgifterne, så de fremmer konkurrenceevne og vækst uden at ramme beskæftigelse,
miljø- og klimahensyn eller erhverslivets innovationskraft.
Regeringen har varslet en skattereform i løbet af 2012.
Landbrug & Fødevarer foreslår, at afgiftsreformen
gennemføres i forbindelse med skattereformen. Det er
på høje tid.

Fraværet af en overordnet plan for afgifterne har
desuden betydet, at disse er vokset på de områder,
hvor det har været politisk opportunt for skiftende
regerin-ger, og hvor det slet og ret har været muligt
at gennemføre afgifterne. Konsekvensen er derfor
ikke alene, at afgifterne rammer uhensigtsmæssigt,
men også at afgiftsniveauet i Danmark i dag er voldsomt højt sammenlignet med niveauet i de lande, som
danske virksomheder er i tæt og indædt konkurrence
med. Det gælder for eksempel Tyskland og Sverige, og
det er et alvorligt problem, fordi det er relativt let at flytte produktionen til disse nabolande. Eksportvirksomhederne opererer generelt på markeder, der er meget
prisfølsomme, og hvor forbrugerne ikke tøver med at
reagere på prisstigninger. Det er derfor indlysende, at
de høje afgifter har alvorlige konsekvenser for konkurrenceevnen.

Grundprincipper for afgifter

Stærke, eksportorienterede virksomheder er en nødvendighed for Danmark, hvis vi skal sikre fremtidig velstand. Virksomhederne formår imidlertid kun at vokse
sig stærke, hvis de er underlagt nogle vilkår, hvor de
ikke stilles markant ringere end konkurrenter fra andre

Afgifterne skal så tæt på forbrugeren og være så synlige som muligt. Det er desuden vigtigt at være særlig
opmærksom på virkningen af at lægge rent nationale
afgifter på produktion, som er i international konkurrence.
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Alle afgifter er ikke lige uhensigtsmæssige, og mange
afgifter har ikke nogen nævneværdig negativ indflydelse på konkurrenceevnen. Højere afgifter på engangsservice, bæreposer og batterier eller nye afgifter
på stearinlys og brændeovne ville for eksempel ikke
ramme konkurrenceevnen, men ville have positive
miljøeffekter. Det er vilkårlige eksempler, som giver et
beskedent provenu, men pointen skal gerne stå klart:
Afgifter er et effektfuldt politisk virkemiddel, der skal
bruges med omhu og præcision, så de mest værdiskabende dele af samfundet ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt.
Som grundregel er det sådan, at afgifter, der er rettet
mod forbruget, gør mindre skade på konkurrenceevnen end afgifter, der rammer produktionen.

Det er en indviklet opgave at regulere virksomheders
adfærd gennem afgifter. Moderne produktion indebærer komplekse processer. Det er ofte sket, at der
over kort tid er blevet indført nye afgifter, som efterfølgende har vist sig slet ikke at tage højde for den kompleksitet, og som derfor har ramt skævt. Afgifterne er
ofte opstået udfra et stærkt politisk ønske om at øge
provenuet, og det er naturligvis ikke det bedste grundlag for at sikre den nødvendige præcision i udformningen. De virksomheder, der skal administrere afgifterne, oplever desuden tit, at afgifterne er skruet
sammen meget langt fra den virkelighed, virksomhederne sidder midt i. Disse afgifter rammer skævt og
uhensigtsmæssigt, og kompleksiteten er ofte unødig
høj. Det gælder for eksempel for emballageafgiften,
der har vist sig nærmest umulig for virksomhederne at
administrere.
Mange energi- og miljøafgifter og de såkaldte sundhedsafgifter er indført for at regulere en bestemt adfærd. Tanken er, at der knytter sig nogle samfundsmæssige konsekvenser til adfærden, som virksomheden

eller forbrugeren ikke betaler for ved fx at købe et
produkt til den rene markedspris. Hvis adfærdsregulerende afgifter skal bruges rigtigt, er det imidlertid
nødvendigt at være opmærksom på nogle principper.
For det første skal adfærdsregulerende afgifter have
en dokumenterbar effekt og ikke blot være en dårligt camoufleret bestræbelse på at øge statens provenu. Adfærdsregulerende afgifter skal man altså kun
pålægge i de tilfælde, hvor virksomhederne reelt kan
mindske problemet. For det andet bør provenuet fra
afgiften kanaliseres tilbage og forebygge eller afhjælpe
de problemer, som knytter sig til den adfærd, som
bliver pålagt afgiften. Endelig er det en god regel, at
problemer, der overskrider landegrænser, som fx luftforurening, skal løses i internationale fora for at undgå,
at produktionen blot bliver flyttet til andre lande, hvor
reglerne er mindre restriktive.
Disse grundprincipper er illustreret ved pilene netop
nedenfor.

Produktion

Forbrug

Globalt marked

Lokalt marked

Provenu

Adfærd

Pilene illustrerer, at afgifter, der skubbes væk fra eksportrettet produktion, hæmmer konkurrenceevnen
mindst muligt. Derudover kan afgifterne være ind-

ført alene ud fra en provenubetragtning eller for at
give incitament til en adfærdsændring, fx. spare på
energien.
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Utilsigtede følgevirkninger: energi og sundhed
Navnlig på to områder, energi og sundhed, har de nuværende afgifter alvorlige konsekvenser for de danske virksomheders konkurrenceevne. Desuden knytter
der sig en lang række problemer og modsatrettede
hensyn og interesser til de to områder. Derfor ser vi lidt
nærmere på dem her.

Energi
Det samlede provenu fra energiafgifter og afledte
miljøafgifter kommer i 2012 til at udgøre ca. 42,9 mia.
kr. Hvis det danske afgiftsniveau var som de øvrige EUlandes, ville provenuet være ca. det halve. Det er altså
indlysende, at politikernes incitamenter til at bevare
det nuværende afgiftssystem er stærke: Der er mange
penge på spil. Der er imidlertid også alvorlige konsekvenser. For eksempel bliver danske virksomheder
pålagt at betale for miljøproblemer uden for Danmark,
mens virksomheder i de lande, hvor forureningen finder sted, ikke skal betale, heller ikke for deres påvirkning af miljøet i Danmark. Det sker eksempelvis, når
regeringen har ønsket en NOx-afgift, der helt eksplicit
er sat højere, end hvis alene skadesomkostningerne for
danskerne lå til grund. Det er et særlig grelt eksempel
på uhensigtsmæssighederne, og konsekvensen kan
blive, at produktionen bliver flyttet til mindre restriktive lande – uden at miljøbelastningen i Danmark reduceres.

•
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Nogle brancher bruger langt, langt mere energi end andre. Med høje energiafgifter vil der derfor
over tid blive mindre af den produktion i Danmark,
hvor energiforbruget er stort. Det gælder for eksempel for fødevareproduktionen. Den udvikling har imidlertid flere uhensigtsmæssige konsekvenser, blandt
andet for beskæftigelsen. Det er meget lidt sandsynligt, at de, der så bliver ledige, uden ophold kan finde
arbejde i andre brancher. Den energiintensive produktion foregår nemlig i hovedreglen i udkantsområder,
hvor der i forvejen mangler beskæftigelse. Fødevareproduktionen er værdifuld for udkantsområderne,
og der er potentiale til mere beskæftigelse, hvis bare
virksomhedernes vilkår ikke bliver for vanskelige.
Hvis man ønsker at lægge afgifter på energi - og det
er der indlysende grunde til - kan man gøre det på en
måde, som i langt mindre grad påvirker konkurrenceevnen. Her følger seks principper, som man skal følge,
hvis energiafgifterne skal være effektive og ramme
konkurrenceevnen så lidt som muligt:

Afgiften skal være reelt adfærdsregulerende. Hvis man opfører sig anderledes,
kan man nedbringe afgiften.

•

Afgiften skal være baseret på den reelle effekt (fx udledning eller energiforbrug),
så der er god grund til at forbedre produktionen.

•

Afgiften skal være baseret på dokumenterbar viden om dens miljømæssige effekt.

•

Afgiften må ikke forvride konkurrencen ift. eksport eller import.

•

Afgifterne tilrettelægges, så de administrative byrder belaster konkurrenceevnen mindst
muligt. Det betyder blandt andet, at de skal ligge så tæt på forbrugeren som muligt.

Sundhed
Danmark er i de senere år gået forrest i bestræbelserne
på at adfærdsregulere ved hjælp af afgifter på det, vi
ikke har godt af. Der er en efterhånden lang tradition
for, at alkohol og cigaretter er pålagt afgifter, men med
afgiften på mættet fedt har Danmark kastet sig ud i
et globalt soloridt. Regeringen har desuden varslet, at
chokolade- og sukkerafgiften fra 1. januar 2013 skal udvides til også at gælde for tilsat sukker i basisfødevarer.
Det samlede provenu fra de såkaldte sundhedsafgifter
vil i år udgøre ca. 15 mia. kr. Så vidt de umiddelbare
indtægter. De er naturligvis ikke officielt det primære
formål med afgifterne. Hensigten er, at danskerne skal
ryge mindre, drikke mindre øl, vin, spiritus og spise
mindre mættet fedt og mindre sukker. Der er imidlertid en lang række mulige årsager til, at afgifterne ikke
vil virke efter hensigten. Det er for eksempel mildt sagt
indviklet at lægge afgift på mættet fedt i kød. Som
afgifterne er udformet nu, bliver fedt flæsk og mager mørbrad pålagt den samme afgift, og det kød, der
bliver brugt i pålæg og pølser, bliver pålagt en gennemsnitsafgift per dyreart. Når det er tilfældet, bliver det
indlysende, at afgifternes primære formål er at skrabe
penge sammen til statskassen snarere end at forbedre
befolkningens helbred.

Der er også afgift på spild, altså på noget, som aldrig
når frem til forbrugeren. Der er desuden stor uenighed
blandt eksperterne om effekten af sundhedsafgifterne,
og der kommer hele tiden ny viden til. Afgifterne forvrider også konkurrencen mellem forskellige produkter, ikke alene mellem sunde og usunde produkter, det
er jo meningen, men også mellem nogle produkter, der
pålægges afgifter, og erstatningsprodukter, der ikke
er pålagt afgift. Afgifterne på sukker og fedt vil også
indebære øget grænsehandel. Hvis afgifterne stiger
for meget, er det vores nabolande og ikke folkesundheden, der får gavn af provenuet.
Som det fremgår, er det ikke nemt at lægge afgifter på
alt det usunde på en hensigtsmæssig måde. Den nuværende udformning af afgifterne er mislykket. Den
påfører virksomhederne en masse administrativt bøvl
og koster konkurrenceevne. Hvis politi-kerne imidlertid
ønsker, at der skal være afgifter på det usunde, bør man
som minimum iagttage principperne her nedenfor:

•

Afgiften baseres på dokumenteret viden om den sundhedsmæssige effekt.

•

Afgiften er reelt adfærdsregulerende, så man kan undgå i hvert fald dele af afgiften ved
at ændre adfærd.

•

Afgiften baseres på det reelle indhold af usunde stoffer, så incitamentet til at forbedre produkter
og vælge sundere produkter bevares.

•

Afgiften indebærer ikke modsatrettede sundhedspolitiske signaler, fx når nøglehulsmærkede
produkter beskattes, eller hvis relativt sundere produkter beskattes hårdere
end mere usunde produkter.

•

Afgiften virker ikke konkurrenceforvridende ift. eksport eller import.

•

Afgiften er administrativt så enkel som muligt, og afgiften tilrettelægges, så de administrative
byrder belaster eksporterhverv/konkurrenceevne mindst muligt.
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Som det fremgår af de foregående sider, er virksomhederne underlagt afgifter på en lang række områder.
Landbrug & Fødevarer har set på afgifternes konsekvenser og er nået frem til, at der umiddelbart er
brug for en lempelse på knap otte mia. kroner. De afgifter, vi foreslår permanent lempet, er listet i tabellen
her:

reduktion af virksomhedernes administrative byrder.
Rambøll har eksempelvis opgjort, at det medførte
administrative omkostninger (til drift og omstilling) på
mere end 100 mill. kr. at indføre afgiften på mættet
fedt. Denne afgift vil blive afskaffet med nedenstående
forslag.

Udover den umiddelbare økonomiske effekt af at
reducere afgiftstrykket, vil forslaget indebære en

foreslåede permanente afgiftslettelser
afgift

Ændring i provenu, mio. kr. 2012

Landbrug & Fødevarers forslag til en afgiftsreform indebærer lempelser for i alt ca. otte mia. kr. Det vil formentlig være umuligt at vinde gehør for et ønske om
at foretage de foreslåede lempelser uden finansiering,
så det offentlige budgetunderskud på kort sigt ville
øges med de i alt ca. otte mia. kr. Også selvom lempelserne vil have flere positive samfundsøkonomiske effekter. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan lempelserne kan finansieres, så afgifterne ikke erstattes af
andre omkostninger, der forringer konkurrenceevnen
eller rammer andre grupper i samfundet unødigt hårdt.
Der er i princippet en endeløs række af måder at finansiere lempelserne på. Landbrug & Fødevarer har
set nærmere på to, som begge indebærer en række
fordele i forhold til de nuværende afgifter.

Offentlige effektiviseringer

4

5

Finansiering – to modeller

Reformen

Samlede afgiftslettelser

- 7.925

Punktafgifter
Mættet fedt
Tilsat sukker
Afgift på elektricitet
NOX
Afgift på naturgas og andre typer af brændsler
Olieprodukter
Diesel (til lastbiler)
Emballage

- 1.400 *
- 1.025 *
- 600
- 550
- 300
- 300
- 100
- 100

Andre skatter
PSO
Spildevand for virksomheder
Bo- og gaveafgift for overtagelse af virksomheder
Vejbenyttelse

- 1.750
- 900
- 800
- 100

Den første finansieringsmulighed er offentlige effektiviseringer. Produktiviteten varierer i dag betydeligt fra
kommune til kommune. Det illustrerer, at produktiviteten i det offentlige kan øges betydeligt. Den konkrete implementering af effektiviseringer kan naturligvis
antage mange former. En mulighed er at fastholde
udgiftsniveauet i stedet for at lade det stige. Hvis man
for eksempel valgte at fastholde det offentlige forbrug
på niveauet for 2011, ville det alene frigive ca. fem
mia. kr. Forenklinger af regler og øget brug af udbud
i det offentlige vil som minimum kunne frigive yderligere tre mia. kr. Med de to initiativer vil finansieringen
af afgiftsreformen altså være sikret, og så er der ikke
taget højde for de positive effekter af reformen, som
principielt varer ved. Det afgørende er, at det ikke længere er holdbart at pålægge de værdiskabende dele af
samfundet nye omkostninger for at finansiere stadig

stigende offentlige udgifter. Det er indlysende, at der
er en grænse for, hvor længe den udvikling kan foregå,
og den grænse er nu nået.
Denne finansieringsform vil give et positivt bidrag til
BNP samt øget beskæftigelse til ca. 9.000 personer.

Øget momssats
Den anden mulighed er at hæve momsen fra 25 til 26
pct. Det vil give et provenu på mellem syv og otte mia.
kr., mens merudgiften for en familie med to voksne og
to børn vil være på ca. 175 kr. pr. måned (korrigeret for,
at afgiften på mættet fedt og sukker afskaffes, men ellers isoleret set, dvs. uden at medregne reformens positive effekter).
Belastningen fra de nuværende afgifter er så stor og
rammer så skævt, at det er langt at foretrække, at
momsen hæves, fordi der er langt flere skuldre til at
bære. Desuden er momsen nem at administrere sammenholdt med fx afgifterne på fedt og sukker. Denne
finansieringsform vil give et positivt bidrag til BNP samt
øget beskæftelse til ca. 1.000 personer.
Det er så indlysende, at det burde være overflødigt at
nævne, men det virker som om, det er blevet glemt:
Jo bedre vilkår vi giver de eksportorienterede virksomheder, jo bedre bliver vores muligheder for at
øge det fremtidige beskatningsgrundlag og sikre
Danmarks fremtidige velstand.

Note : Tal markeret med * er varige provenuer – dvs. efter dynamiske eﬀekter.
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