
Skattefagligt grundlag for sanering af punktafgifter 
  

Som led i at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark igangsatte rege-

ringen i foråret 2016 et analysearbejde af en række af punktafgifter. Målet var at under-

søge, om punktafgiftsområdet kan indrettes klogere og på en måde, som er mere hen-

sigtsmæssig for både erhvervslivet og samfundsøkonomien. 

 

Analysen er blevet udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med Skatteministeriet 

som formand og sekretariat. Samtidig har et såkaldt saneringsudvalg – bestående af er-

hvervs- og brancheorganisationer – bistået arbejdsgruppen i analysearbejdet. 

 

Skatteministeriet har analyseret i alt 57 forslag til sanering af afgifter, hvoraf langt største-

delen af disse (42) er foreslået af repræsentanter fra saneringsudvalget.  

 

Skatteministeriet vurderer, at der skattefagligt er grundlag for at imødekomme 41 ud af de 

i alt 57 forslag inden for 14 forskellige afgiftsområder. Det skattefaglige grundlag er ud-

tryk for en vurdering af de varige administrative byrdelempelser for erhvervslivet. 

 

Dette betyder, at forslagene enten umiddelbart kan gennemføres, at forslagene kan imø-

dekommes, hvis der kan findes finansiering hertil, eller at der vurderes at være grundlag 

for at arbejde videre med forslagene. De afgifter, der vurderes helt at kunne afskaffes, 

samt de enkelte varer og tjenester, der vurderes at kunne afgiftsfritages, fremgår af boks 1: 

 

Boks 1. Skattefagligt grundlag for afgiftsafskaffelse og afgiftsfritagelse 
 

 

        Analysen viser, at der er grundlag for helt at afskaffe afgifter på følgende varer: 

 

 Te 

 Kaffe 

 Tillægsafgift på alkoholsodavand 

 Antibiotika og vækstfremmere 

 PVC og ftalater 

 PVC-folier til levnedsmidler         

        Analysen viser, at der er grundlag for at afgiftsfritage følgende varer og tjenester: 

 

 Tinglysning af pantebrevspåtegninger/ rykningspåtegninger 

 Tinglysning af nyt pantebrev ved visse overførsler af afgift 

 Snus, der indtages oralt 

 Vafler 

 Prøveudtagning af offentlige myndigheder 

 Engangslightere 
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Gennemføres alle de forslag, der skattefagligt vurderes at være grundlag for at imøde-

komme, vil der være tale om afgiftslempelser svarende til et varigt årligt mindreprovenu 

på ca. 400 mio. kr. (efter tilbageløb og adfærd). 

 

Heraf udgør forslagene om helt at afskaffe en række afgifter ca. 320 mio. kr., mens forsla-

gene vedrørende afgiftsfritagelse af enkelte varer og tjenester udgør ca. 80 mio. kr. 

 

Gennemføres alle forslagene vil det medføre administrative lettelser for erhvervslivet sva-

rende til omkring 75 mio. kr. årligt i varig virkning. Disse lempelser vil samtidig gøre det 

nemmere at administrere punktafgiftsbetalingen for både virksomheder og skattevæsenet. 

 

Analysens anbefalinger vil indgå i de videre forhandlinger om regeringens erhvervs- og 

iværksætterudspil. 


