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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk  

 

 

 

Høringssvar til lovforslag L 33 – Forslag til lov om ændring af Chokoladeafgiftsloven, To-

baksafgiftsloven, Øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på choko-

lade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin) - J.nr. 2011-231-0049. 

 

Skatteministeren har den 21. november 2011 sendt L 33 - Forslag til lov om ændring af chokolade-

afgiftsloven, Tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser 

på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin) i høring. Forslaget er fremsat i Folketin-

get den 21. november 2011. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslaget i høring og har en række forbehold 

overfor forslaget, herunder: 

• Den korte implementeringsfrist vil reelt gøre det umuligt at rette priserne til over for kunderne. 

Man vil derfor ikke umiddelbart se den ønskede adfærdsændring, som anføres som formålet 

med afgiften. 

• Forslaget om stigning af afgiften på produkter med lavt sukkerindhold vil være konkurrencefor-

vridende i forhold til andre produkter 

• Uforholdsmæssigt store administrative omkostninger til haste-implementering i virksomhederne.  

• Udvidelse af afgiftsgrundlaget fra 2013 bør ske på et sagligt, sundhedsmæssigt grundlag 

• Afgiftsstigningerne indebærer forringet konkurrence og risiko for udflytning af arbejdspladser til 

udlandet, særligt fra Danmarks udkantsområder. 

 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til forslaget er uddybet nedenfor: 

 

Generelle bemærkninger til Finanslovens stigende skatter og afgifter 

Med Regeringens oplæg til Finanslov for 2012 stiger det danske skatte- og afgiftstryk med 5 mia. 

kr. Landbrug & Fødevarer finder det problematisk med en så markant stigning af det i forvejen høje 

danske skattetryk. Danmark har hårdt brug for virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdsplad-

ser i Danmark. Landbrugs- og fødevareerhvervet har en unik position for at bidrage til denne vækst. 

Det forudsætter, at erhvervets rammebetingelser ikke forringes med nye afgifter. 
 

Risikoen ved yderligere afgifter er, at de skubber til en udvikling, hvor danske virksomheder enten 

lukker eller flytter produktionen til udlandet. Det er Landbrug & Fødevarers frygt, at forøgelser af det 

eksisterende skatte- og afgiftsniveau dermed vil medvirke til, at beskæftigelsen i de danske yder-

områder falder yderligere. 
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Landbrug & Fødevarer mener desuden, at en del elementer i de fremsatte forslag vil bidrage til at 

øge omfanget af administrative omkostninger for danske virksomheder. Det er yderst uhensigts-

mæssigt, da alt for meget administrativt bøvl i forvejen står i vejen for bedre vækst i erhvervslivet.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der er akut brug for at fjerne barriererne for vækst ved 

at lette eksporterhvervenes omkostninger. 66 pct. af virksomhederne i en analyse fra Landbrug & 

Fødevarer svarer, at omkostningslettelser er den bedste måde at skabe vækst på. Et oplagt sted at 

starte er afgiftsniveauet på produktionsprocesser, f.eks. de danske afgifter på vandafledning. Et 

andet eksempel på konkurrencehæmmende omkostninger er de politisk fastsatte omkostninger på 

danske fødevarevirksomheders energiregning.  

 

I Danmark beskatter vi energi væsentligt hårdere end i en række EU-konkurrentlande. Det gælder 

fx el og naturgas. I forhold til EU’s energibeskatningsdirektiv ligger Danmark klart over minimums-

satserne for de fleste energitypers vedkommende, ligesom vi kun i begrænset omfang gør brug af 

undtagelserne i energibeskatningsdirektivet. Det er til skade for både danske virksomheder, dansk 

økonomi og det globale klima, da produktionen kan tvinges ud i lande med lavere standarder end i 

Danmark.  

 

Det høje danske skattetryk har afgørende indflydelse på mulighederne for fremtidig velstand og 

økonomisk vækst., Motivationen for at arbejde en time ekstra falder med stigende skat, og produk-

tionen risikerer at flytte ud af landet. OECD forventede i en fremskrivning fra 2008, at Danmark ville 

blive et af de lande, der frem mod 2015 ville have lavest vækst pr. indbygger. 

 

Det høje danske skattetryk har afgørende indflydelse på mulighederne for fremtidig velstand og 

økonomisk vækst., Motivationen for at arbejde en time ekstra falder med stigende skat, og produk-

tionen risikerer at flytte ud af landet. OECD forventede i en fremskrivning fra 2008, at Danmark ville 

blive et af de lande, der frem mod 2015 ville have lavest vækst pr. indbygger. 

 

Den konkrete afgiftsforøgelse fra 2012 

Regeringen og Enhedslisten har i aftalen om Finansloven for 2012 besluttet at hæve afgiften på 

chokolade- og sukkervarer pr. 1. januar 2012 med 6 kr./kg. til 23,75 kr. pr. kg. af sukkerholdige pro-

dukter og med 6 kr./kg. til 20, 20 kr. i afgift pr. kg. af de "sukkerfrie" produkter, det vil sige produkter 

med lavt sukkerindhold.  

 

Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, at begge satser i loven hæves - dvs. også den "suk-

kerfrie" sats - idet begrundelsen for at hæve satserne i bemærkninger angives at være et ønske om 

at begrænse danskernes sukkerindtag. Landbrug & Fødevarer finder det svært at se sammenhæn-

gen til sundhedsargumentet i at hæve satsen for de "sukkerfrie" produkter. Der er således her tale 

om en forøgelse af afgiftsniveauet, der alene er båret af fiskale og provenumæssige hensyn. 
 
Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at det er stærkt konkurrenceforvridende, at man hæver 

den "sukkerfrie" sats i chokolade- og sukkerafgiftsloven, men ikke den "sukkerfrie" sats i mineral-

vandsloven, idet de sukkerfrie sodavand jo er konkurrerende produkter til kakaomælken. 
 
I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at forskellen skyldes en frygt for øget grænsehandel 

på de sukkerfrie sodavand. Dette argument finder i samme grad anvendelse på kakaomælken, når 

satsen i Chokoladeafgiftsloven stiger, og Landbrug & Fødevarer finder derfor begrundelsen yderst 

besynderlig. 
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Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund kraftigt anbefale, at man undlader at hæve den lave 

sats på chokolade- og sukkervarer – eller som minimum tager hånd om de konkurrenceforvridende 

effekter, som stigningen indebærer. 

 

Ikrafttræden – lovforslagets § 7, stk. 1 

Afgiftsforøgelserne fra 2012 gennemføres med et meget kort varsel, der vil indebære uforholds-

mæssigt store administrative omkostninger hos virksomhederne til en forceret implementering af 

loven. Stigningen i den sukkerfrie sats har ikke været nævnt før fremsættelsen af lovforslaget man-

dag den 21. november 2011. I finanslovssammenhæng har man før fremsættelsen alene talt om 

satsændringen fra 17,75 kr. til 23,75 kr. (altså den sukkerholdige sats).  

 

Fødevareerhvervet har behov for yderligere tid til at kunne rette priser til overfor kunderne. Priserne 

med kunderne er aftalt i kontraktforhold, og det er ikke praktisk muligt at ændre disse aftaleforhold 

på de reelt 6 hverdage mellem den forventede vedtagelse af loven den 21. december 2011 og den i 

lovforslaget foreslåede ikrafttræden pr. 1. januar 2012. I forhold til afgiftsforøgelsen på tobak, jf. lov-

forslaget § 7, stk. 2, så er ikrafttrædelsen udskudt til 1. april 2012. En lignende udskydelse har af-

gørende betydning for erhvervet, således at der vil være rimelig tid til at forberede afgiftsforøgelsen.  

 

Udvidelsen af varegrundlaget fra 2013 

Det følger desuden af finanslovsaftalen, at grundlaget for afgiften på chokolade- og sukkervarer fra 

2013 forventes udvidet til at omfatte en række dagligvarer med tilsat sukker. I aftaleteksten er der 

reference til, at man vil ”udvide afgiftsgrundlaget til også at omfatte syltetøj, marmelade mv., og syl-

tede grøntsager mv. Sukker i forskellige fødevarer som slik, sukkerholdig yoghurt og syltetøj tegner 

sig for en stor del af danskernes indtag af tilsat sukker.”   

 

Landbrug & Fødevarer vil understrege, at der er forskel på slik og fødevarer generelt. Det er Land-

brug & Fødevarer opfattelse, at såfremt man vælger at udvide produktsortimentet under chokolade- 

og sukkerafgiften, bør man friholde dagligvareprodukter som mejeriprodukter fra udvidelsen af af-

giftsgrundlaget, da der ikke er tale om produkter, som består af ”tomme kalorier” . 

 

Ifølge DTU Fødevareinstituttet rapport ”Danskernes Kostvaner 1995-2006”, så kommer over 80 pct. 

af det tilsatte sukker fra produkter som slik, kager, chokolade, sodavand og saftevand.  

 

En lang række ernæringseksperter har desuden peget på, at en lang række morgenmadsprodukter, 

blandt andet Guldkorn og Frosties mv. ikke lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for et sundt 

morgenmåltid pga. de store mængder tilsat sukker.  

 

Mejeriprodukter bidrager med gode næringsstoffer som protein, vitaminer og mineraler fx B2, B12, 

kalcium, fosfor og jod. Danskernes indtag af mejeriprodukter med tilsat sukker bringer ikke sukker-

indtagelsen over maximumsgrænsen for dagligt indtag. 

 

Eks. yoghurt spises typisk sammen med gryn eller brød. Fedt, protein sammen med kostfiberind-

holdet giver en langsommere blodsukkerstigning end sukker fra sukkerslik, der typisk spises uden 

anden mad. Et yoghurtmåltid vil altså ikke medføre akut sult en halv time efter indtagelse, som et 

tomt ”slikmåltid” vil.  

 

En prisforøgelse på sunde fødevarer, der indeholder tilsat sukker, kan endvidere indebære ændre-

de forbrugsvaner, så disse fødevarer erstattes med mere usunde produkter i stedet – dvs. den 

modsatte effekt end hensigten. Adfærdsvirkningen bør således analyseres nærmere. 
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Regeringen har en ambition om at fremme økologi og økologisk produktion i Danmark. En udvidel-

se af afgiftsgrundlaget med mejeriprodukter vil ramme den økologiske produktion ekstra hårdt.  Det 

er ikke muligt at substituere tilsat økologisk sukker i økologiske produkter. Konsekvensen bliver, at  

særligt den økologiske produktion belastes hårdere konkurrencemæssigt i forhold til andre produk-

ter., hvor substitutionsmulighederne er større. 

 

Økonomiske konsekvenser for erhvervet 

Afgiften på tilsat sukker i fødevarer vil medvirke til øge de administrative byrder for danske virk-

somheder og dermed forringe konkurrenceevnen. Erfaringerne fra afgiften på mættet fedt viser, at 

de administrative omkostninger kan være særdeles betragteligt, og udgøre en betydelig andel af 

provenuet. 

 

Det vurderes, at der er en overhængende risiko for, at afgiften kommer til at koste jobs i landområ-

derne, hvor erhvervet står for en betragtelig del af beskæftigelsen. Et tab af arbejdspladser i landdi-

strikterne står i stærkt modsætningsforhold til de politiske målsætninger om udvikling i landdistrik-

terne. 

 

Grænsehandel 

Siden 2005 er grænsehandlen med fødevarer steget betydeligt. En afgift på tilsat sukker i mejeri-

produkter vil give yderligere grundlag for øget grænsehandel med dagligvarer.  

 

En undersøgelse foretaget af Capacent i 2009 viser, at 51 pct. af danskerne grænsehandler mindst 

en gang om året, og at 27 pct. af dem køber fødevarer i grænsehandlen.  

 

Erhvervet frygter, at afgiften på tilsat sukker i fødevarer vil øge grænsehandlen med det resultat, at 

der opstår et yderligere mistet provenu til statskassen fra afgifter og moms, samtidig med tab af 

danske arbejdspladser primært i detailhandlen. Endvidere vil den øgede grænsehandel bevirke, at 

det sundhedsmæssige aspekt af afgifterne udvandes markant, hvis den øgede grænsehandel også 

resulterer i øgede indkøb af eks. sodavand og alkohol.  
 

Store afgiftsforskelle på nye vareområder kan eksempelvis skabe grundlag for yderligere vækst i 

indkøbsrejser til både Sverige og Tyskland. Samtidig med at flere forbrugere bliver fristet til at 

grænsehandle, vil de nuværende handlende øge det enkelte køb og indkøbsfrekvensen i takt med 

store besparelser på fødevarer. Både Sverige og Tyskland har begge en lav momssats på fødeva-

rer på henholdsvis 12 og 7 pct.  
 

Grænsehandel er ikke længere et sønderjysk fænomen. I tilbud om gratis busrejser til Sverige ar-

gumenterer man med "at udnytte den lave svenske kronekurs samt den gunstige moms på fødeva-

rer. Derfor er der en potentiel risiko for en eksplosiv stigning i grænsehandlen i hovedstadsområdet 

også. 

 

Retssikkerhed 

En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for 

at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger og høringssvar til ministeren. Ministe-

ren sender som regel høringssvarene til Folketinget, samme dag som ministeren fremsætter lov-

forslaget i Folketinget. 

 

Sendes et udkast til lovforslag i høring med så kort en svarfrist, at mulighederne for at afgive gen-

nemarbejdede og dækkende bemærkninger ikke eksisterer, opstår en overordentlig stor risiko for 
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lovsjusk og for, at visse konsekvenser af de foreslåede ændrede rammevilkår for borgere og virk-

somheder ikke bliver belyst tilstrækkeligt. 

 

Denne skatte- og afgiftspakke på finansloven for 2012 består af 7 forslag fra Skatteministeriet, der 

er udsendt mandag den 21. november 2011 med høringsfrist til torsdag den 24. november kl. 16. 

Interesseorganisationerne mv. har altså fået 3 dage til at kommentere 7 lovforslag, der hæver skat-

ter og afgifter med 5 mia., og som har betydelige konsekvenser for dansk erhvervsliv.  

 

Ved reelt at afmontere høringssystemet og fremsætte lovforslag, der hvor der ikke har været seriøs 

mulighed for kommentarer fra sagkundskab og berørte organisationer, som repræsenterer de men-

nesker og virksomheder, der vil blive ramt af de nye regler og øgede byrder, øger skatteministeren 

risikoen for lovsjusk. Det er Landbrug & Fødevarers holdning, at det kan retssikkerheden naturligvis 

ikke være tjent med. 

 

Landbrug & Fødevarer vil på det kraftigste anbefale, at en sådan proces på ingen måde ses genta-

get. 

 

På grund af den meget korte frist for bemærkninger til lovforslaget, forbeholder Landbrug & Føde-

varer sig ret til at vende tilbage med evt. yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lone Saaby 
Erhvervspolitisk direktør 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
D 3339 xxxx 
E lsa@lf.dk 
 
 
 
 
 
Katrine Bargisen 
Chefkonsulent 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
D 3339 4673 
E kbb@lf.dk 
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