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FAKTAARK 
 
Grænsehandelspakke og afgiftssanering 
 
Der gennemføres en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byr-
der lettes og grænsehandlen mindskes. Grænsehandelspakken og saneringen af afgifter skønnes at indebære et min-
dreprovenu på 310 mio. kr. i 2018 stigende til 570 mio. kr. i 2025, jf. tabellen nedenfor. 
 
Grænsehandelspakken skønnes at medføre hjemvendt grænsehandel (mere omsætning i Danmark) for ca. 220 mio. 
kr. Derudover gennemføres en sanering af afgifter, hvor en række afgifter afskaffes helt, baseret på anbefalingerne i 
afrapporteringen fra Saneringsudvalget. Saneringen af afgifter skønnes at medføre varige byrdelempelser for knap 20 
mio. kr. årligt for virksomhederne.  
 

Annullering af planlagt 2018-indeksering af afgifter   
Efter gældende regler indekseres en række afgifter frem til 2020 ved trinvise forhøjelser. Afgifterne på flere grænse-
handelsfølsomme varer er imidlertid i dag allerede højere, end hvad der er samfundsøkonomisk optimalt (fx afgifterne 
på chokolade og vin). 
 
Derfor annulleres den planlagte 2018-forhøjelse af afgifter, der omfatter chokolade- og sukkervareafgiften, vinafgiften 
og en række forbrugsafgifter, herunder afgiften på kaffe.  
 

Afskaffelse af nøddeafgiften 
Nøddeafgiften er en del af chokoladeafgiftsloven og består af otte forskellige afgiftssatser, der ikke har sundhedsmæs-
sig begrundelse og giver unødige administrative udfordringer for danske virksomheder. 
 
Derfor afskaffes nøddeafgiften. Det sker ved halvering den 1. januar 2018 og afskaffelse den 1. januar 2020.  

 
Afskaffelse af emballageafgift for pantbelagte drikkevarer (øl og sodavand) 
Emballageafgiften indebærer administrative byrder for virksomheder, omkostninger for forbrugerne og grænsehandel 
med drikkevarer.  
 
Derfor afskaffes emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer (øl og sodavand). Afgiften afskaffes den 1. juli 2019. 
Nedsættelserne af emballageafgiften skal være i overensstemmelse med EU-reglerne, før reglerne kan træde i kraft.  
 

Afskaffelse af afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. (PVC, PVC-folier og ftalater) 
Afgift på PVC og ftalater samt på PVC-folier er afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. Afgiften på PVC og ftalater 
samt på PVC-folier vurderes ikke længere at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekt på sundhed eller 
miljø. Det skyldes særligt EU-lovgivning.  
 
Derfor afskaffes afgiften på PVC og ftalater og afgiften på PVC-folier. Afgiften afskaffes den 1. januar 2019.  
 

Afskaffelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand  
Tillægsafgiften på alkoholsodavand består af fem forskellige satser og medfører blandt andet betydelig grænsehandel 
og illegal handel. Samtidig er der ingen nævneværdige sundhedsmæssige effekter af tillægsafgiften på alkoholsoda-
vand. Derfor afskaffes tillægsafgiften på alkoholsodavand den 1. januar 2018. 

 
Afskaffelse af afgift på te mv. 
Der er ingen sundhedsmæssig begrundelse for teafgiften. Desuden er Danmark det eneste land i EU, der har en afgift 
på te. Derfor afskaffes teafgiften. Afskaffelsen sker den 1. januar 2018.  
 
Energiafgiften for gas i engangslightere indbringer ca. 1 øre pr. engangslighter, hvilket ikke står mål med de admini-
strative byrder forbundet med afgiften. Derfor afgiftsfritages gas i engangslightere. Afgiftsfritagelsen sker den 1. ja-
nuar 2019 og skønnes at indebære et begrænset mindreprovenu samt medføre byrdelettelser for de berørte virksom-
heder. Afgiftsfritagelse for engangslightere skal være i overensstemmelse med EU-reglerne, før reglerne kan træde i 
kraft.   
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Indførelse af bagatelgrænser for registrering 
Der indføres generelle bagatelgrænser for registrering i visse nationale afgiftslove den 1. januar 2019. Bagatelgræn-
serne vil medføre ensretning og forenkling af de administrative regler for registrering, hvormed flere virksomheder 
kan undlade at lade sig registrere.  
 

Afgiftslempelse for små producenter af spiritus og lavere krav til sikkerhedsstillelse 
Små producenter af spiritus (destillerier) betaler i dag fuld afgift af deres produkter. En afgiftslempelse for små produ-
center af spiritus samt et generelt lavere krav til sikkerhedsstillelse for betaling af spiritusafgift vil i højere grad lige-
stille små producenter af spiritus med små ølproducenter (bryggerier). Formålet med ølmoderationsordningen er at 
styrke de mindre ølproducenters konkurrenceevne over for de større ølproducenter. Dette skal også skal gælde for 
mindre producenter af spiritus. Derfor lempes afgiften den 1. januar 2018.  
 

Øvrige saneringsforslag 
Rapporten fra saneringsudvalget indeholder en lang række saneringsforslag, som ikke skønnes at have nævneværdige 
provenumæssige konsekvenser, men som er ønsket af erhvervslivet. Aftaleparterne vil på den baggrund i efteråret 
2018 gennemføre en saneringspakke. 
 

Styrket kontrol med punktafgifter 
Danmark har relativt høje punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer som eksempel chokolade- og sukkervarer, 
hvilket medvirker til grænsehandel. Endvidere sker der illegal handel og snyd med punktafgifterne. Lavere punktafgif-
ter forventes over tid at reducere snyd. For yderligere at modvirke snyd med punktafgifterne vil aftaleparterne drøfte 
en styrkelse af skattemyndighedernes kontrol. 
 

Anm.: Hertil kommer administrative omkostninger på 2,5 mio. kr. i 2018 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2019 og frem.  
 
 

 

 

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd 

Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Annullering af planlagt indeksering af afgifter 200 195 195 195 190 190 190 190 190 

Afskaffelse af nøddeafgiften 90 90 175 175 175 175 175 175 170 

Afskaffelse af emballageafgiften for pantbelagte drikke-
varer (øl og sodavand) 

- 90 185 180 175 170 165 160 155 

Afskaffelse af afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. - 25 25 25 25 25 25 20 20 

Afskaffelse af tillægsafgift på alkoholsodavand 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Afskaffelse af afgift på te mv.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Indførelse af bagatelgrænser for registrering - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Afgiftslettelse for små spiritusproducenter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

I alt 310 425 605 600 590 585 580 570 560 

 


