
 

 

Regeringen igangsætter sanering af punktafgifter 
 

Regeringen ønsker, at det skal være billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark. 

Derfor skal der ryddes op i virvaret af punktafgifter.  

 

Regeringen igangsætter på den baggrund en analyse af forbrugs- og miljøafgifterne for at 

se på, om afgifterne kan indrettes på en måde, som er mere hensigtsmæssig for såvel virk-

somhederne som samfundsøkonomien.  

 

Analysen skal både komme med forslag, der kan gennemføres med det samme, samt 

mere langsigtede forslag til forenklinger. På den måde er ambitionen at skabe en ramme 

for den fremtidige indretning af forbrugs- og miljøafgifterne. 

 

Det første spadestik i oprydningsarbejdet vil på baggrund af analysens anbefalinger blive 

taget med Finansloven for 2018. 

 

Analysen vil se på: 

 forholdet mellem statens provenu og det administrative bøvl for erhvervslivet  

 den enkelte afgifts adfærdsregulerende effekt, fx i forhold til sundhed og miljø 

 forvridningseffekter og selvfinansieringsgrad 

 fordelingsvirkninger for husholdninger og særlige erhverv eller brancher  

 udfordringer i forhold til statsstøtte og konkurrenceforvridning 

 

Analysen vil primært have fokus på de afgifter, som ikke er harmoniseret af EU – men 

alene fastsat med udgangspunkt i dansk lovgivning. Det drejer sig eksempelvis om ting-

lysningsafgiftsloven, konsumis-afgiftsloven, PVC-afgiftsloven og afgift på kvælstof i gød-

ning. 

 

Nedsættelse af Saneringsudvalg 

Regeringen lægger i arbejdet vægt på at inddrage virksomheder og organisationer, som 

har kendskab til afgifternes virkninger for den enkelte borger og virksomhed. Derfor vil 

regeringen nedsætte et Saneringsudvalg, der skal fungere som en referencegruppe, hvor 

medlemmerne er indstillet af erhvervs- og brancheorganisationer.  

 

Følgende inviteres til at deltage i referencegruppen: 

Faktaark 

 

28. januar 2016 
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Bryggeriforeningen, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, De Samvirkende 

Købmænd, Finansrådet, Forbrugerrådet, FSR – Danske Revisorer, Håndværksrådet, 

Landbrug og Fødevarer og Realkreditrådet.  

 

Sammensætning af arbejdsgruppe 

Der nedsættes en arbejdsgruppe i Skatteministeriet, som skal stå for analysen med delta-

gelse af Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet 

og Erhvervs- og Vækstministeriet.  

 

Arbejdsgruppen vil løbende præsentere og drøfte sine analyser med Saneringsudvalget. 

 

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen inden sommerfe-

rien 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


