
 

 

Appendiks 3 

Arbejdsudbudsvirkninger af forbrugs- og  

grænsehandelsgevinster ved afgiftsændringer 
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Beregning af forbrugs- og grænsehandelsgevinster ved en afgiftsforhøjelse 

Figur 1. Illustration af en afgiftsforhøjelse på en grænsehandelsfølsom vare  
 

Kilde: Egen illustration. 
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Tabel 1. Oversigt over de samfundsøkonomiske virkninger af en afgiftsforhøjelse 
 

   Forbrugere Stat Samfundsøkonomi i alt 

Umiddelbart provenu -A1-B1-C1-D1-E1 < 0 A1+B1+C1+D1+E1 >0 0 

Forbrugs- og grænsehan-
delsadfærd 

A1+E1 > 0 -A1-B1-B2-D1-D2-E1 < 0 -B1-B2-D1-D2 < 0 

Netto -C1-B1-D1 < 0 C1-B2-D2 > 0 -B1-B2-D1-D2 < 0 

 

Anm.: Der er her set bort fra eventuelle sparede eksterne omkostninger ved et lavere tobaksforbrug.  
Kilde: Egen illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Side 4 af 5 

Arbejdsudbudsvirkninger med og uden forbrugs- og grænsehandelsgevinster 

Tabel 1. Effekter af forbrugs- og grænsehandelsgevinster på arbejdsudbudsvirkning ved hy-

potetiske afgiftsforhøjelser på cigaretter svarende til stigning i prisen pr. pakke til hhv. 42 kr., 

50 kr., 65 kr. og 80 kr. 
 

 Gennemsnitspris pr. 20 stk. cigaretter 42 50 65 80 

Umiddelbart provenu (umiddelbar byrde for forbrugerne)     

(1) Umiddelbart provenu efter tilbageløb (mio. kr.) 230 2.150 5.540 8.930 

(2) Arbejdsudbudsvirkning (mio. kr.)  20   150   390   630  

(3) Selvfinansieringsgrad (pct.), -(2)/(1)*100 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 

 
Forbrugerens forbrugs- og grænsehandelsgevinster 

    

(4) Samlet gevinst (mio. kr.) 0 230 1.640 4.330 

(5) Arbejdsudbudsvirkning (mio. kr.)  0   -20   -120   -300  

(6) Selvfinansieringsgrad (pct.), -(5)/(1)*100  0,1   0,8   2,1   3,4  

 
Endelig byrde for forbrugerne 

    

(1)-(4) Endelig byrde (mio. kr.) 220 1.920 3.900 4.600 

(2)+(5) Arbejdsudbudsvirkning (mio. kr.)  20   130   270   320  

(3)+(6) Selvfinansieringsgrad (pct.)  -6,9   -6,2   -4,9   -3,6  

Afvigelse mellem det umiddelbare provenu efter tilbageløb  
og den endelige byrde (pct.) 

 1   11   30   49  

 

Anm.: Der er antaget en gennemsnitlig cigaretpris på 41 kr. pr. pakke i udgangspunktet. Incidensen ved en ændring i afgif-
ten på cigaretter svarer omtrent til incidensen af en provenuækvivalent ændring i personfradraget. Ved en ændring i per-
sonfradraget skønnes selvfinansieringsgraden fra den afledte ændring i arbejdsudbuddet at udgøre -7 pct. Arbejdsudbuds-
virkningen ved små afgiftsændringer på cigaretter og tobak vurderes tilsvarende i udgangspunktet at indebære en selvfi-
nansieringsgrad på -7 pct., jf. også kapitel 5 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2018. Tilbageløbsfaktoren forudsættes at ud-
gøre 21 pct. Provenuvirkninger er afrundet til nærmeste 10 mio. kr., og der kan derfor være afvigelser mellem de enkelte 
elementer og summen heraf. Selvfinansieringsgraden og afvigelsen mellem det umiddelbare provenu og den endelige 
byrde er beregnet på baggrund af uafrundede tal. 
Kilde: Skatteministeriet. 
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