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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk med kopi til 

nc@skm.dk 

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af 

elektricitet og forskellige andre love, j.nr. 2018-5799 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til lov 

om ændring af ligningsloven, som er sendt i høring den 18. december 2018.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Det er udarbejdet i samarbejde med vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt fortalere for bedre skattevilkår for danske virksomheder, 

herunder lavere og mere konkurrencedygtige energiafgifter. Vi ser derfor generelt positivt på det 

fremlagte lovforslag. Vi har dog enkelte bemærkninger, som er nærmere beskrevet nedenfor og i 

vedlagte.  

 

Uheldig lang ventetid på afskaffelse af bilag 1 

Afskaffelsen af bilag 1 i elafgiftsloven begrundes bl.a. med, at skærpelserne af retstilstanden for 

kriseramte virksomheder medfører, at virksomhederne kan blive afskåret fra adgangen til den 

lavere elafgift på proces. I det lys er det ærgerligt, at man har valgt at udskyde afskaffelsen af bilag 

1 til 2023, alt imens implementeringen af bekendtgørelsen om efterlevelse af regler for tildeling af 

statsstøtte på skatteområdet er gældende fra 1. juli 2019. Det stiller de danske virksomheder i en 

unødvendig usikker situation i tidsrummet fra 1. juli 2019 frem til 2023. Landbrug & Fødevarer 

indstiller til, at man fremskynder implementeringstidspunktet for afskaffelsen af bilag 1. 

 

Danmark har fortsat konkurrenceforvridende vilkår for el til proces 

Afskaffelsen af bilag 1 er et positivt skridt på vejen mod en normalisering af de danske 

energiafgifter. Generelt er rumvarmesondringen ikke hensigtsmæssig. Fordeling og måling 

indebærer store omkostninger for virksomhederne. I fødevareerhvervet beskattes eksempelvis 

opvarmning af vaskevand på mejerier og slagterier som rumvarme frem for proces. Vaskevandet 

indgår som en lovpligtig integreret del af hygiejnen omkring produktionen og bør betragtes som 

proces. Landbrug og Fødevarer indstiller til, at vaskevand bliver omkategoriseret til proces. Et 

andet eksempel er opvarmningen af slagteriers stalde hvor dyrene, af hensyn til dyrevelfærd, 

opholder sig i få timer inden slagtning. Begge eksempler hæmmer de danske fødevareproducenter 

i forhold til deres konkurrenter i bl.a. Tyskland og Polen. 

 

Skærpet håndhævelse af kommissionens statsstøtteretsakter 

Landbrug og Fødevarer finder, at kommissionens regelsæt omkring statsstøtte er 

uhensigtsmæssigt i behandlingen af ordninger, der ellers må anses som helt generelle 

erhvervsvilkår, og som ikke er rettet mod bestemte virksomheder eller brancher. 

Landbrug & Fødevarer henstiller til, at man efter skærpelsen, i højere grad end tidligere, 

undersøger mulighederne for, at lovgivningen kan indrettes på en måde så den ikke kategoriseres 
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som statsstøtte. Det gælder ikke kun for skatteministeriets resort, men i særdeleshed også for 

lovgivning på miljøministeriets -og beskæftigelsesministeriets resort. 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 

 
Benjamin Dickow Jacob Kunø Christensen  
Chefkonsulent Moms- og afgiftsspecialist 
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik     Jura og Skat 
D +45 3339 4264         SEGES 
M +45 5122 0420        D +45 8740 5186 
E bend@lf.dk         M +45 2374 2581   

            E  JAKC@seges.dk 
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