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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og pb@skm.dk 

 

 

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskel-

lige andre love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK og forhø-

jelse af beskæftigelsesfradrag m.v.) 

Skatteministeren har den 9. december 2013 sendt forslag om fremrykning af skatte- og afgiftslem-

pelser fra aftalen om Vækstplan DK og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v. i høring med en 

frist for høringssvar til fredag den 19. december 2013 kl. 13.   

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslaget i høring og har nedenstående kom-

mentarer til forslaget. 

 

Generelt 

Landbrug & Fødevarer er helt overordnet set yderst tilfreds med, at de aftalte skatte- og afgiftslem-

pelser fra Vækstplan DK fremrykkes til 1. januar 2014 som følge af finanslovsaftalen 26. november 

mellem Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.  

 

Efter forslaget fremrykkes således tidligere aftalte skatte- og afgiftslempelser til 1. januar 2014, men 

grundet den sene fremsættelse i 2013 når dette lovforslag ikke at blive vedtaget og stadfæstet in-

den den 1. januar 2014. Efter forslaget vil afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift træde i 

kraft den 31. januar 2014, og samtidig vil ændringerne få virkning fra 1. januar 2014. og således få 

tilbagevirkende kraft. 

 

Denne tilbagevirkende kraft giver anledning til en række praktiske problemer, som uddybes neden-

for, og som er yderst væsentlige at søge løst hurtigst muligt og i særdeleshed inden 1. januar 2014. 

I modsat fald vil en række virksomheder opleve at skulle overholde et regelsæt, der endnu ikke er 

vedtaget. 

 

Energiafgifter 

Landbrug & Fødevarer er yderst tilfredse med fremrykningen af lempelsen af afgift på brændsler til 

procesenergi. Landbrugs- og fødevareklyngen er energitung og stærkt konkurrenceudsat, og det er 

en vigtig forudsætning for erhvervets udvikling, at de politisk fastsatte energiomkostninger er kon-

kurrencedygtige med vores nabolande. Afgiftslempelsen efter aftalen om Vækstplan DK og den her 

foreslåede fremrykning som aftalt i aftalen om Finansloven for 2014 er derfor store skridt i den rigti-

ge retning.  

 

Det skal herudover bemærkes som en ligeledes positiv udvikling, at det foreliggende lovforslag på 

dette punkt medvirker til en kortere og enklere afgiftsregulering, end den i øjeblikket gældende. 
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Emballageafgift 

Ifølge lovforslaget får afskaffelsen af emballageafgiften virkning fra 1. januar 2014. Lovforslaget for-

ventes efter forslaget dog først færdigbehandlet af Folketinget med udgangen af januar 2014. Ifølge 

Skatteministeriet bliver konsekvensen af den sene vedtagelse af lovforslaget, at den vægtbaserede 

emballageafgift ophæves med tilbagevirkende kraft.  

 

Af hensyn til fødevarevirksomhedernes afgiftshåndtering under forslagets behandling i Folketinget 

fremgår det af forslaget, at: 

 

”Når loven er trådt i kraft, betyder det, at virksomheder, der importerer eller påfylder emballager 

med de omfattede varegrupper, f.eks. forskellige mejeriprodukter, sennep, sæbe m.v., ikke skal be-

tale emballageafgift af de varer, som de sælger (udleverer) til detailhandlen m.v. fra 1. januar 

2014.” 

 

Hos en lang række virksomheder skaber denne formulering usikkerhed om, hvorvidt der skal op-

kræves emballageafgift af varer i januar måned 2014, indtil loven måtte vedtages i Folketinget. 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at Skatteministeriet skaber klarhed på dette område, idet det vil 

være helt uholdbart for rigtig mange virksomheder, at man således via et lovforslag pålægges at 

indrette sig efter foreslåede regler, der endnu ikke er gældende lov i Danmark.  

 

Måtte loven af uforudsigelige årsager ikke blive vedtaget, er det virksomhederne der står tilbage 

med en ikke-opkrævet afgift. I det omfang man fra politisk side ønsker, at virksomhederne ikke skal 

overholde gældende lovgivning og afstå fra at opkræve emballageafgiften i januar, inden loven er 

vedtaget, må der gives en politisk garanti for, at virksomheder ikke står tilbage med et sådant tab. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker desuden at påpege en række praktiske problemstillinger, som ikke 

er adresseret i lovforslaget.  

 

Det er utilfredsstillende, at virksomhederne ikke har mulighed for at søge godtgørelse eller udfærdi-

ge en lageropgørelse af virksomhedernes beholdning af afgiftsberigtigede varer – f.eks. importere-

de varer - eller afgiftsberigtigede returvarer.  

 

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift har til formål at reducere virksomhedernes pro-

duktionsomkostninger. Af den grund er den kun rimeligt, at der også indføres en godtgørelsesord-

ning, som sikrer, at virksomhederne ikke står tilbage med en stor ekstraregning ved lovens ophør. 

 

Erhvervet indskærper derfor, at skatteministeriet som led i høringsprocessen giver mulighed for en 

godtgørelsesordning samt lageropgørelse, så virksomhederne kan få godtgjort deres afgiftsberigti-

gede lagerbeholdning. 

 

Derudover opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at den særlige problemstilling i forhold til eksporte-

rede varer håndteres. Eksporterede produkter er i dag fritaget for emballageafgift, og betalt afgift på 

sådanne produkter bliver derfor godtgjort via bevilling. En manglende håndtering af dette spørgsmål 

vil betyde, at nationale afgifter kommer til at belaste eksportprodukter, hvilket ikke er hensigtsmæs-

sigt og i øvrigt i strid med intentionen i den politiske aftale, der er grundlaget for dette lovforslag. 
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Beskæftigelsesfradraget 

Det fremgår på side 17 i udkastet til lovforslaget, at de foreslåede forhøjelser af beskæftigelsesfra-

draget snarest efter ikrafttrædelsen af loven bliver indarbejdet i SKAT´s forskudsregistreringssy-

stem. 

 

Det må i den forbindelse forudsættes, at ændringerne indarbejdes så betids, at de kan få virkning 

for forskudsregistreringen for indkomståret 2014 allerede fra og med januar måned. 

 

Det er ikke tilfredsstillende, at ændringerne vedrørende forhøjet beskæftigelsesfradrag specielt for 

enlige forsørgere ikke automatisk kommer de berørte persongrupper til gode, idet der ikke sker au-

tomatisk ændring af forskudsregistreringen som følge af lovændringerne. 

 

Det fremgår af formålet med lovforslaget, at ændringerne af beskæftigelsesfradraget foretages med 

det formål at øge gevinsten af at arbejde for lønmodtagere og enlige forsørgere. 

 

Når ændringen ikke slår automatisk igennem på forskudsregistreringen, går en del af formålet med 

lovændringen tabt, idet den forventede likviditetsmæssige gevinst udebliver for de personer, der ik-

ke selv er opmærksomme på at få ændret deres forskudsregistrering. 

 

På grund af den meget korte høringsfrist, forbeholder Landbrug & Fødevarer sig ret til at vende til-

bage med yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

 

Landbrug & Fødevarer uddyber gerne disse kommentarer på et møde med skatteministeriets ek-

sperter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Katrine Bargisen 

Chefkonsulent 

 

Landbrug & Fødevarer 

 

D 3339 4673 

M 3083 1079 

E kbb@lf.dk 
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