
 

 

Skattestyrelsens kontrolindsats rettet mod tobaks-
varer er over de seneste 5 år blevet markant mere 
effektiv. I 2021 resulterede indsatsen i ekstraordi-
nært høje afgiftsopkrævninger på knap 650 mio. 
kr.  

Skattestyrelsen fører løbende kontrol med afgiftspligtige tobaksvarer for at sikre, 
at der bliver betalt den korrekte afgift af cigaretter, vandpibetobak, skrå mv. Kon-
trollen er rettet mod kiosker, butikker, vandpibecaféer, grossister og importører, 
og er med til at afdække sort økonomi. Skattestyrelsen samarbejder med Toldsty-
relsen, politiet og udenlandske myndigheder for at stoppe illegal indførsel og han-
del med tobaksvarer. 
 
Kontrollerne rammer i stigende grad plet  
Skattestyrelsen har gennem de seneste år styrket kontrollen af tobaksvarer. Det 
har både resulteret i flere kontroller og en mere målrettet kontrolindsats. Siden 
2017 er der foretaget i alt godt 1.400 kontroller, jf. figur 1. 
 
Alene i 2021 foretog Skattestyrelsen knap 370 kontroller af tobaksvarer og fandt 
fejl i knap 270 tilfælde, svarende til en træfprocent på 73 pct. Til sammenligning 
blev der fundet fejl i angivelse og betaling af tobaksafgift i 39 pct. af kontrollerne 
i 2017, jf. figur 1. 
 
Figur 1. Antal kontroller og træf af afgiftspligtige tobaksvarer, 2017-2021 

 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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73 % 
73 pct. af kontrollerne ramte plet 
Af de knap 370 kontroller, der er ud-
ført i 2021, er der fundet fejl i 73 pct. 
af tilfældene.  
 



  

 

Side 2 

Stigende provenu og ekstraordinær stor enkeltsag i 2021 
Fra 2017 til 2021 har kontrollen af tobaksvarer samlet medført afgiftsopkrævnin-
ger for knap 750 mio. kr., jf. figur 2.  
 
I 2021 har én sag alene medført, at Skattestyrelsen har udsendt afgiftsopkræv-
ninger for over 450 mio. kr. Desuden har Skattestyrelsen i samarbejde med Told-
styrelsen i 2021 tilbageholdt flere store partier ulovligt indførte cigaretter. Det har 
samlet ført til en ekstraordinær høj afgiftsopkrævning på knap 650 mio. kr. i 2021, 
jf. figur 2. 
 
Figur 2. Afgiftsopkrævninger for punktafgift på tobaksvarer, 2017-2021 (mio. kr.) 

 
Kilde: Skattestyrelsen. 
 
Cigaretter udgør 84 pct. af opkrævningerne 
Afgifter på cigaretter udgør hele 84 pct. af de samlede opkrævninger siden 2017, 
jf. figur 3. De øvrige afgiftspligtige tobaksvarer omfatter bl.a. røgtobak (primært 
vandpibetobak) med 15 pct. af opkrævningerne, samt andre produkter som fx 
skrå og cigarer, der samlet udgør under 1 pct. af de samlede opkrævninger.  
 
Figur 3. Andel af opkrævninger fra kontroller med tobaksvarer, 2017-2021 (pct.)  

 
Kilde: Skattestyrelsen. 
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Side 3 

Skattestyrelsen har de seneste år haft øget fokus på røgtobak, herunder særligt 
vandpibetobak, da der er en stigende tendens til fejl og snyd med afgifter på 
røgtobak, hvor det tidligere oftest var i sager med cigaretter. Intensiveringen af 
kontrollen skyldes, at Skattestyrelsen i 2018 fandt fejl hos stort set alle de kon-
trollerede virksomheder. 
 

 
 

 Boks 1. Hvad er punktafgifter? 

Punktafgifter er en skat på en bestemt vare eller ydelse som fx øl, spiritus, emballage og tobak. 
De første punktafgifter stammer fra 1887, hvor der blev vedtaget en afgift på spiritus. Som ud-
gangspunkt skal virksomheder registreres for punktafgifter, hvis de fremstiller varer i Danmark 
eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. 
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