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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

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

ec@skm.dk og ass@skm.dk  

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og 

panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af 

bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter 

og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.), j.nr. 

2019-10691 

 

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

om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder, emballageafgiftsloven, lov 

om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love, som er sendt i høring den 20. december 

2019.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor.  

 

Indeksering af de faste tinglysningsafgifter 

Landbrug & Fødevarer ser kritisk på forhøjelsen af tinglysningsafgiftens grundbeløb. Fast ejendom 

udgør en essentiel del af ethvert ejerskifte af en landbrugsvirksomhed. Landbrug & Fødevarer 

oplever derfor stigningen som en ekstra økonomisk byrde for erhvervets mange kommende 

generationsskifter. En økonomisk byrde som kommer oven i forhøjelsen af bo- og gaveafgiften ved 

familieoverdragelser. 

 

Indeksering af afgiften på bekæmpelsesmidler 

Landbrug & Fødevarer er kritiske over for, at afgiften på bekæmpelsesmidler stiger, specielt når det 

ikke en del af Pesticidaftalen 2017-2021, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Med 

ændringen vil erhvervets samlede betaling af afgiften på bekæmpelsesmidler stige fra ca. 550 mio. 

kr. årligt i 2019 til ca. 600 mio. kr. årligt i 2024. 

 

Indeksering af afgiften på spildevand 

Landbrug & Fødevarer mener, at spildevandsafgifterne bør holdes i ro. Det skyldes blandt andet, at 

virksomhederne i forvejen er stramt reguleres ift. deres spildevandsudledninger.  

 

Det fremgår af lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, at indekseringen af 

miljøafgifterne overvæltes fuldt ud på forbrugerne. Det er Landbrug & Fødevarer ikke enige i. Langt 

størstedelen af landbrugets produkter eksporteres, og det er derfor ikke muligt at overvælte hele 

afgiften på fx bekæmpelsesmidler på forbrugerne. Ligeledes har andre EU-lande ikke indført en 

pesticidafgift, undtagen Frankrig og Sverige, hvor den kun udgør 10 pct. af den danske per 

arealenhed. Afgiften på bekæmpelsesmidler hæmmer således den danske konkurrenceevne og en 

stigning vil forringe konkurrenceevnen yderligere. 
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Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 

 
Trine Rex Christensen 

Seniorkonsulent 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4264 

M +45 4024 9064 

E trch@lf.dk 


