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Lavere afgifter for forbrugere –
bedre konkurrencevilkår for virksomhederne
Nyt kapitel

Som en del af aftalen om finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om
en afgifts- og konkurrencepakke målrettet forbrugerne og erhvervslivet. Pakken betyder,
at en række afgifter på fødevarer afskaffes og afgiften på elvarme nedsættes kombineret med, at virksomhedernes administrative omkostninger reduceres. Desuden genindføres de særlige skattevilkår for udstationerede medarbejdere. Resultatet er lavere afgifter for forbrugerne og bedre konkurrencevilkår for virksomhederne.



Afskaffelse af fedtafgiften og annullering af sukkerafgiften
Fedtafgiften og udvidelsen af chokoladeafgiften – den såkaldte sukkerafgift – er
blevet kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne, forøge virksomhedernes administrative omkostninger og bringe danske arbejdspladser i fare. Samtidig skønnes fedtafgiften i et mindre omfang at have bidraget til øget grænsehandel.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afskaffe fedtafgiften samt annullere den planlagte sukkerafgift. Afgifterne på fedt og sukker vejer
tungere i budgettet hos de lavere indkomster. Derfor vil en afskaffelse af afgifterne isoleret set bidrage til en bedre social profil.



Genindførelse af særlige skatteregler for udstationerede
Samtidig har erhvervslivet givet udtryk for, at det bliver vanskeligt for de danske
virksomheder at få danske medarbejdere til at arbejde i udlandet i en periode,
hvis den vedtagne stramning af beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst gennemføres.
På den baggrund føres beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt
skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder.



Lavere afgift på elvarme
Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie
og naturgas. Der anvendes mere og mere vedvarende energi til fremstilling af
el, og et større forbrug af el til varme vil være til gavn for indpasning af el fra
vindmøller i energiforsyningen. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at
nedsætte afgiften på elvarme, så den svarer til de øvrige energiafgifter.
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Provenuvirkning og finansiering af afgifts- og konkurrencepakken
Afskaffelsen af fedt og annullering af sukkerafgifterne, genindførelse af skatterabat for
udsendte og den lavere afgift på elvarme vil samlet set sænke virksomhedernes administrative omkostninger og dermed skabe bedre konkurrencevilkår for danske virksomheder. Med aftalen lempes afgifterne i alt med ca. 2,4 mia. kr. i varig virkning efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1.

Tabel 1
Provenuvirkning ved at fjerne fedtafgiften, undlade indførelse af sukkerafgiften, genindføre ligningslovens §
33A og nedsætte afgiften på elvarme
Umiddelbar virkning
(inkl. moms)

Efter tilbageløb

Efter tilbageløb
og adfærd

-1.475

-1.125

-1.020

-260

-200

-160

-1.500

-1.150

-875

Lempeligere beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandskes arbejdsindkomst (tilbageførelse af § 33 A)

-410

-310

-260

Nedsættelse af elvarme

-335

-240

-55

-3.980

-3.025

-2.370

Mio. kr., varig virkning 2013-niveau
Fedtafgift
Indeksering af fedtafgiften
Sukkerafgift

I alt

Aftaleparterne er enige om, at afgiftslempelserne finansieres fuldt ud ved dels en nedsættelse af personfradraget med 900 kr. og dels en forhøjelse af bundskatten på 0,19
pct.-point, jf. tabel 2.

Tabel 2
Finansieringsmodel

Umiddelbar virkning

Efter
tilbageløb

Efter
tilbageløb
og adfærd

Nedsættelse af personfradraget med
900 kr. (ca. 2,1 pct.)

1.440

1.085

1.115

Forhøjelse af bundskatten med ca.
0,19 pct.-point1)

1.980

1.495

1.270

I alt

3.420

2.580

2.385

Mio. kr., varig virkning 2013-niveau

1) Bundskatten er til sammenligning nedsat med i alt 0,36 pct.-point siden 2001 som kompensation for kommuneskatteforhøjelser.
Anm: Enkeltelementer summerer ikke nødvendigvis til totaler som følge af afrunding. Den samlede reform er marginalt overfinansieret efter tilbageløb og adfærd, idet personfradraget kun kan ændres i hele hundreder og bundskatten i
pct. med højst to decimaler.
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Finansieringen af skatte- og afgifts nedsættelserne er sammensat, så den har omtrent
samme virkninger på fordeling, arbejdsudbud og de offentlige finanser, som de skatterog afgifter, der afskaffes og nedsættes.
Et lavere personfradrag vil på sigt tilskynde til et større arbejdsudbud, men vil samtidig
forøge uligheden målt ved gini-koefficienten. Omvendt vil en forhøjelse af bundskatten
give en lille reduktion i gini-koefficienten, men til gengæld føre til et mindre fald i arbejdsudbuddet.
Virkningen af erhvervsskattepakken (både lempelser og finansiering) vurderes samlet
set at føre til et mindre fald i indkomstforskellene på 0,02 opgjort ved Gini-koefficienten,
jf. tabel 3. Den samlede virkning på arbejdsudbuddet forventes at være neutral.

Tabel 3
Fordelingsvirkning og arbejdsudbudsvirkning af erhvervsskattepakken

Mio. kr., varig virkning 2013-niveau

Afskaffelse af fedtafgiften, annullering
af sukkerafgiften, genindførelse af
ligningslovens § 33A og nedsættelse af
elvarmeafgiften
Finansiering
Samlet pakke (netto)

Gini-ændring

Arbejdsudbud,
Personer

-0,03

800

0,01

-800

-0,02

0
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