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Skattestyrelsen 

Copenhagen Towers 1 

Hannemanns Allé 25 

2300 København S 

Att.: Signe Sparsø Koch 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@sktst.dk  

Høring af udkast til styresignal om praksisændring og genoptagelse – hæftelse ift. 

chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2, sagsnr. 19-0302598 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til styresignal 

om praksisændring og genoptagelse om hæftelse ift. chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, som er 

sendt i høring den 17. februar 2020.  

 

Vores bemærkninger herunder er udarbejdet i samarbejde med vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer bemærker generelt, at styresignalet med solidarisk hæftelse kan få alvorlige 

konsekvenser for dansk erhvervsliv. Landbrug & Fødevarer ser derfor med bekymring på 

styresignalet.  

 

I styresignalet er der lagt op til, at hæftelsesbestemmelsen i chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, 

skal gælde i alle tilfælde, hvor der ikke er betalt afgift af varerne, uanset om den enkelte 

virksomhed i det konkrete tilfælde har forsøgt at sikre sig, at den har indkøbt afgiftsberigtigede 

varer. Styresignalet rammer dermed lovlydige virksomheder, som handler i god tro, og som allerede 

har betalt afgiften gennem prisen på varen. Landbrug & Fødevarer mener, at kravet om solidarisk 

hæftelse kun bør anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om svig/unddragelse i overensstemmelse 

med den hidtidige praksis og skatteministerens svar på SAU alm. del spørgsmål 355 af 25. april 

2017. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor Skattestyrelsen til at genoverveje styresignalet. 

 

Hvis styresignalet offentliggøres i sin nuværende form, så vil køb af afgiftsberigtigede varer fra en 

dansk virksomhed fremadrettet være forbundet med en risiko for senere at blive ramt af krav om 

solidarisk hæftelse, hvilket efter vores opfattelse tillige vil skabe en stærkt betænkelig 

retssikkerhedsmæssig situation.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det vil være uheldigt, hvis styresignalet skaber præcedens og 

hæftelsesbestemmelserne i andre love på sigt skal fortolkes på samme måde. Det vil være en stor 

byrde for dansk erhvervsliv.  
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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 

 

 

 

 
Jacob Kunø Christensen 

 
Moms- og afgiftsspecialist, Master i Moms & Afgifter 
Jura & Skat 
 
D +45 8740 5186 
M +45 2374 2581 
E JAKC@seges.dk 

 


