
Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Forslag
til

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl-
og vinafgiftsloven og forskellige andre love

(Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede
emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede

køretøjer m.v.)

§ 1

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 419 af 7. maj 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 924 af
18. september 2012 og § 12 i lov nr. 1354 af 21. december
2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »182« til: »82«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »66« til: »30«.

§ 2

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af
17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 626 af 11.
juni 2010, § 5 i lov nr. 1383 af 28. december 2011, § 2 i lov
nr. 924 af 18. september 2012 og senest ved § 21 i lov nr.
1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »73,36« til: »56,02«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »100,92« til: »77,08«, i 3. pkt.
ændres »340.360« til: »259.939« og »8,94« ændres til:
»6,83«, og i 4. pkt., ændres »28,84« til: »22,02« og »6.936«
ændres til: »9.083«.

3. I § 3 B, nr. 1, ændres »9,11« til: »10,07«.

4. I § 3 B, nr. 2, ændres »15,59« til: »17,66«.

§ 3

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af
13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af
17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003,

§ 7 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, lov nr. 1579 af 20.
december 2006, § 1 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, § 3 i lov
nr. 522 af 12. juni 2009 og senest ved § 8 i lov nr. 1354 af
21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der svares afgift til statskassen af salgsemballager
og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende
varer:
1) Opdelt i følgende varegrupper:

a) Spiritus henhørende under position 2208 i EU's
kombinerede nomenklatur, jf. dog nr.

b) Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i
EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

c) Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur, og som har et alkohol-
indhold på over 10 pct. vol., jf. dog nr. 2. Endvide-
re færdigblandet gløgg bestående af rødvin og
gløggekstrakt.

2) Opdelt i følgende varegrupper:
a) Øl henhørende under position 2203 i EU's kombi-

nerede nomenklatur.
b) Mineralvand, limonade og andre varer, som inde-

holder kulsyre, henhørende under position 2201 og
2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

c) Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med
spiritus henhørende under position 2208 i EU's
kombinerede nomenklatur, og som har et alkohol-
indhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkohol-
holdige drikkevarer omfatter ud over position 2201
og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige
position 2009.
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d) Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede
drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikke-
alkoholholdige drikkevarer med gærede drikkeva-
rer henhørende under position 2206 i EU's kombi-
nerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blan-
dingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller der-
under. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestå-
ende af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ik-
kealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over po-
sition 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenkla-
tur tillige position 2009.

e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende
drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og
som er uden kulsyre, henhørende under position
2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.«

2. § 2, stk. 7-12, ophæves.

3. I § 3, stk. 1 og 3, ændres »§ 1, nr. 1-3« til: »§ 1, nr. 1 og
2«.

4. I § 3, stk. 2, og § 3 a, ændres »§ 1, nr. 1-3« til: »§ 1, nr. 1
og 2«, og »§ 1, nr. 4-16,« udgår.

5. § 3, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6-8 bliver herefter stk. 4-6.

6. § 6, stk. 6, ophæves.
Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

7. I § 6, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-6« til:
»stk. 1-5«.

§ 4

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar
2013, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 5

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 221
af 26. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes efter stk. 6, som nye numre:
»Stk. 7. I årene 2014 og 2015 forhøjes den i stk. 1 fastsat-

te grænse for afgiftsfri genopbygning af motorkøretøjer af-
giftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, fra 65 pct. til 75 pct.

Stk. 8. I årene 2014 og 2015 omfatter reglen i stk. 5, mo-
torkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, hvor ud-
giften til genopbygning af motorkøretøjet er opgjort til mere
end 65 pct. og indtil 75 pct. af den efter stk. 2 fastsatte han-
delsværdi.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

2. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-6« til:
»stk. 1-8«.

§ 6

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts
2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 429 af 1. maj 2013,
foretages følgende ændring:

1. § 96, stk. 2, nr. 7, ophæves.
Nr. 8-17 bliver herefter nr. 7-16.

§ 7

I lov nr. 431 af 16. maj 2012 om midlertidig nedsættelse
af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen
vedrørende midler på udenlandske konti m.v., foretages
følgende ændring:

1. I bilag 1 udgår »Lov om afgift af mineralvand m.v.«

§ 8

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7.
december 2010, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 528 af 17.
juni 2008, § 39 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, § 27 i lov nr.
247 af 30. marts 2011, § 20 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og
senest ved § 8 i lov nr. 1395 af 23. december 2012,
foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, liste A, nr. 16, ophæves.
Nr. 17-34 bliver herefter nr. 16-33.

§ 9

I lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af lov om
forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven,
tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af
forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter,
regulering af tonnageskatten, forhøjelse af
udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for
brint- og elbiler), som ændret ved § 15 i lov nr. 1353 af 21.
december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 19 og 20, ophæves.
Stk. 21-47 bliver herefter stk. 19-45.

2. § 13, stk. 25 og 26, der bliver stk. 23 og 24, affattes såle-
des:

»Stk. 23. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfat-
tet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med
den 1. juli 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres
til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortold-
ning eller importeres, betales en tillægsafgift på 8,73 kr. pr.
liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af
øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med den 1.
januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til
forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortold-
ning eller importeres, betales en tillægsafgift på 9,38 kr. pr.
liter.

Stk. 24. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet
af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1.
juli 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til
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forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortold-
ning eller importeres, betales en tillægsafgift på 15,19 kr. pr.
liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af
øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1.
januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til
forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortold-
ning eller importeres, betales en tillægsafgift på 16,39 kr. pr.
liter.«

3. § 13, stk. 48 og 49, ophæves.
Stk. 50-59 bliver herefter stk. 46-55.

§ 10

Lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 419 af 7. maj 2012, ophæves.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 og § 10 træder i kraft den 1.
januar 2014.

Stk. 3. § 3 træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 4. § 1 og § 2 har virkning for mineralvand m.v. og øl,

der fra den 1. juli 2013 udleveres fra registrerede virksom-
heder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 5. § 3 har virkning for emballager, der er afgiftspligti-
ge efter emballageafgiftslovens § 1, og som fra den 1. januar
2015 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere
m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 6. § 5 har virkning for motorkøretøjer, der er ødelagt
ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m. jf. registre-
ringsafgiftslovens § 7, stk. 1, fra den 1. januar 2014 til den
31. december 2015.

Stk. 7. § 10 har virkning for mineralvand m.v., der fra den
1. januar 2014 udleveres fra registrerede virksomheder, an-
gives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

§ 12

Stk. 1. Virksomheder, der den 1. juli 2013 har et lager af
mineralvand, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift

end efter denne lovs § 1, kan på grundlag af en specificeret
lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede
beholdere.

Stk. 2. Virksomheder, der den 1. juli 2013 har et lager af
øl, der er afgiftsberigtiget med en højere afgiftssats end efter
denne lovs § 2, kan på grundlag af en specificeret lagerop-
gørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede beholde-
re.

Stk. 3. Godtgørelse efter stk. 1 og 2 ydes kun for varer,
der er bestemt til afsætning, og kun såfremt godtgørelsen af
afgift af varerne overstiger 500 kr.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse
efter stk. 1, at virksomheden overholder regnskabsbestem-
melserne i § 12 i lov om afgift af mineralvand m.v.

Stk. 5. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse
efter stk. 2, at virksomheden overholder regnskabsbestem-
melserne i § 14 og § 15 i øl- og vinafgiftsloven.

Stk. 6. For godtgørelse efter stk. 1 og 2 skal virksomhe-
derne udarbejde en opgørelse af lagerbeholdningen pr. 1. ju-
li 2013 for de varer, som der ønskes godtgørelse for. Opgø-
relsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn,
adresse og CVR- eller SE-nummer. Told- og skatteforvalt-
ningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden
fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøg-
ning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være
told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 10. juli
2013.

Stk. 7. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter stk. 1
finder reglerne § 18, § 19 og § 21, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og
4, i lov om afgift af mineralvand m.v. og §§ 18 og 19 i op-
krævningsloven tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter stk. 2
finder reglerne § 22, § 23 og § 25, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og
4, i øl- og vinafgiftsloven og §§ 18 og 19 i opkrævningslo-
ven tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Virksomheder, der i 2013 er berettiget til at modta-
ge afgiftslettelse efter § 2 i øl- og vinafgiftsloven, skal for
den hl-mængde stærkt øl, der giver afgiftslettelse i afgiftspe-
rioderne juli-december 2013, foretage en ny beregning af af-
giftslettelsen efter § 2, stk. 2 i øl- og vinafgiftsloven, som af-
fattet ved denne lovs § 2, nr. 2.
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1. Indledning
Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-
ral Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 21.
april 2013 indgået aftale om mindsket grænsehandel, Bolig-
Jobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæf-
tigelse – delaftale om Vækstplan DK.

»Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti er enige om, at der er et be-
hov for at forbedre rammerne for vækst og beskæftigelse i
Danmark. Derfor igangsættes en række initiativer, der gør
det mere attraktivt at investere i danske virksomheder både
her og nu og i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om en målrettet indsats for at
mindske grænsehandlen gennem en fuld afskaffelse af soda-
vandsafgiften og en nedsættelse af ølafgiften. Afskaffelsen
af sodavandsafgiften gennemføres med halv virkning fra 1.
juli 2013 og med fuld virkning i 2014. Ølafgiften reduceres
med 15 pct. fra 1. juli 2013.

Herudover genindføres BoligJobordningen med fuld virk-
ning i 2013 og 2014 og udvides samtidig til at omfatte som-
mer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013. Det bi-
drager til øget vækst og beskæftigelse i især små og mellem-
store håndværks- og servicevirksomheder.

Desuden forhøjes reparationsgrænsen for totalskadede bi-
ler midlertidigt fra 65 pct. til 75 pct. i 2014 og 2015. Det vil
i de kommende år isoleret set medføre øget beskæftigelsen i
de virksomheder, der reparerer bilerne, eller leverer ydelser
hertil.

Aftaleparterne er endelig enige om at styrke grundlaget
for vækst og beskæftigelse i Danmark gennem:
• Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.
• Større fradrag for hotelmoms, lavere afgifter på emballa-

ge og procesenergi og en række yderligere konkrete og
mærkbare lempelser for danske virksomheder med hen-
blik på at gøre det mere attraktivt at investere i danske
virksomheder.

• En styrket indsats i de danske udkantsområder.«

2. Lovforslagets formål og baggrund
Følgende skatteelementer fra delaftalen om Vækstplan

DK indgår i dette lovforslag:
• Indsats mod grænsehandlen gennem afskaffelse af soda-

vandsafgiften og en nedsættelse af ølafgiften. Ophævel-
sen af sodavandsafgiften gennemføres med halv virk-
ning fra 1. juli 2013 og med fuld virkning fra 2014.
Ølafgiften reduceres med 15 pct. fra 1. juli 2013. Dette
vil medføre hjemvendt grænsehandel og mindre illegal
handel med de omhandlede varer.

• Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift fra 1.
januar 2015. Dermed sikres både en direkte reduktion af
virksomhedernes produktionsomkostninger og betydeli-
ge lettelser af virksomhedernes administrative byrder.

• Større momsfradrag for hotelovernatninger. Fradraget
øges fra 1. januar 2014 fra de gældende 50 pct. til 75

pct. Dette vil forbedre danske hotellers og konference-
centres mulighed for at tiltrække danske og udenlandske
kunder.

• Midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for total-
skadede biler fra de nuværende 65 pct. til 75 pct. med
virkning i 2014 og 2015. Dette vil give autobranchen
ekstra reparationsarbejde i de kommende år.

3. Lovforslagets enkelte elementer

3.1. Indsats mod grænsehandel

3.1.1. Ophævelse af sodavandsafgiften

3.1.1.1. Gældende ret
Sodavand og lignende drikkevarer afgiftspålægges efter

lov om afgift af mineralvand m.v. Afgiften er opdelt i to af-
giftssatser alt efter, om indholdet af tilsat sukker i produktet
overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml af produktet eller ikke.
Der skal endvidere betales afgift af læskedrikkoncentrater,
der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyrehol-
dige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende appara-
ter. For læskedrikkoncentrater beregnes afgiften pr. liter
læskedrik, der kan fremstilles af varen.

Med lov nr. 924 af 18. september 2012 (vedtaget som en
del af skattereformen) blev der gennemført en indeksering af
blandt andet afgiftssatserne på sodavand m.v. ved diskretio-
nære forhøjelser af satserne pr. 1. januar 2013, 2015 og
2018. De indekserede satser gældende for 2013-2014 og
2015-2017 blev indsat i overgangsbestemmelser, men af-
giftssatserne fra 2018 og frem fremgår af selve lovparagraf-
fen. Indekseringen i 2013 er trådt i kraft, således at der i
2013 skal betales en afgift på henholdsvis 1,64 kr. og 0,59
kr. pr. liter, alt efter om indholdet af tilsat sukker overstiger
0,5 g sukker pr. 100 ml af produktet eller ikke.

3.1.1.2. Lovforslaget
Med henblik på at mindske grænsehandelen og omfanget

af illegal handel foreslås det, at sodavandsafgiften ophæves.
Dette foreslås gjort ved først at halvere afgiften for soda-
vand m.v., som fra den 1. juli 2013 udleveres til forbrug fra
registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller im-
porteres, og derefter fra 1. januar 2014 helt at ophæve afgif-
ten, inkl. de tidligere vedtagne indekseringer i 2015 og
2018.

Forslaget betyder, at afgiften fra 1. juli 2013 og året ud vil
udgøre henholdsvis 0,82 kr. og 0,30 kr. pr. liter sodavand
m.v., alt efter om indholdet af tilsat sukker i produktet over-
stiger 0,5 g pr. 100 ml eller ikke. Fra 1. januar 2014 skal der
ikke betales afgift.

Forslaget skønnes at medføre, at fra 2014 bliver en 1½ li-
ter cola godt 3 kr. billigere, og en 1½ liter cola light bliver
ca. 1,50 kr. billigere.

Det foreslås endvidere, at virksomheder får adgang til en
afgiftsgodtgørelse for det lager af sodavand m.v., der er af-
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giftsberigtiget med højere afgift end efter denne lov, og som
virksomheden har liggende på lager den 1. juli 2013. Det be-
tyder, at virksomhederne skal udarbejde en opgørelse af la-
gerbeholdningen pr. 1. juli 2013 for de varer, som der øns-
kes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger
om leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer.
SKAT kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden
fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøg-
ning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være
SKAT i hænde senest den 10. juli 2013, jf. bemærkningerne
til § 12, stk. 1.

En afgiftsgodtgørelse i forbindelse med ophævelse af lo-
ven den 1. januar 2014 skønnes ikke nødvendig, idet virk-
somhederne vil have fornøden tid til at reducere deres lagre
inden afgiften bortfalder.

3.1.2. Nedsættelse af afgiften på øl

3.1.2.1. Gældende ret
Øl pålægges afgift efter øl- og vinafgiftsloven. Øl afgifts-

pålægges pr. liter 100 pct. ren alkohol. I loven pålægges
endvidere maltbaserede alkoholsodavand en tillægsafgift.
Loven afgiftspålægger desuden vin og vinbaserede alkohol-
sodavand. Spiritusbaserede alkoholsodavand afgiftspålæg-
ges i spiritusafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22.
oktober 2007). For alkoholsodavand er tillægsafgiften diffe-
rentieret, så den sikrer, at en alkoholsodavand alt i alt pålæg-
ges ens afgift, uanset om den er malt-, spiritus- eller vinba-
seret.

Små bryggerier, som fremstiller og udleverer op til
200.000 hl stærkt øl (øl med ætanolindhold på 2,8 pct. vol.
eller derover) om året, er berettiget til ved årets udgang at
modtage en ølmoderation. Det vil sige, at de ved årets ud-
gang er berettiget til en afgiftslettelse, som er beregnet ud
fra forrige års udleverede mængde. Formålet med ordningen
er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for
de større bryggerier. Afgiftslettelsen nedsættes i takt med en
større udlevering af moderationsberettiget øl. Bryggerierne
skal tage afgiftsnedsættelsen løbende i det efterfølgende år i
forbindelse med de månedlige afgiftsangivelser.

Med lov nr. 924 af 18. september 2012 (vedtaget som del
af skattereformen) blev der gennemført en indeksering af
blandt andet afgiftssatsen på øl ved diskretionære forhøjel-
ser af satserne pr. 1. januar 2013, 2015 og 2018. Afgiften for
øl er efter indeksering pr. 1. januar 2013 på 65,91 kr. pr. li-
ter 100 pct. ren alkohol. Indekseringen gjaldt også tillægsaf-
gifterne for alkoholsodavand.

Da spiritusafgiften ikke blev indekseret, blev tillægsafgif-
ten for spiritusbaserede alkoholsodavand indekseret og for-
højet ved ændring af spiritusafgiftsloven jf. § 6 i lov nr. 924
af 18. september 2012, således at der fortsat blev sikret en
ens beskatning, uanset om alkoholsodavanden er malt-, spi-
ritus- eller vinbaseret.

Som konsekvens af indekseringen af øl blev afgiftssatser-
ne i ølmoderationsordningen endvidere forhøjet, således at
moderationen forholdsmæssigt forblev uændret.

3.1.2.2. Lovforslaget
Med henblik på at mindske grænsehandelen og omfanget

af illegal handel foreslås det, at afgiften på øl nedsættes med
15 pct. fra 1. juli 2013. Det foreslås endvidere, at de indek-
seringer af afgiftssatsen på øl, der skulle have været anvendt
pr. 1. januar 2015 og 1. januar 2018, ophæves. Afgiften for
øl vil pr. 1. juli 2013 falde fra 65,91 kr. til 56,02 kr. pr. liter
100 pct. ren alkohol.

Nedsættelsen af ølafgiften med 15 pct. svarer til et prisfald
på en kasse øl med alkoholprocent på 4,6 pct. på godt 5,60
kr. i 2. halvår af 2013 og i 2014. Afskaffelsen af indekserin-
gen for øl i 2015 og 2018 medfører, at prisfaldet på en til-
svarende kasse øl i 2018 bliver knap 10 kr. i forhold til,
hvad prisen ville have været med gældende lovgivning inkl.
indeksering.

Som en konsekvens af, at afgiften foreslås nedsat på øl, og
indekseringen for øl foreslås ophævet, foreslås afgiftssatser-
ne i ølmoderationsordningen nedsat, således at moderatio-
nen forholdsmæssigt forbliver uændret.

Det foreslås, at afgiftslettelserne ikke kommer til at gælde
for alkoholsodavand. Da de maltbaserede alkoholsodavand
imidlertid får fordel af, at afgiften på øl nedsættes, og indek-
seringerne af ølafgiften i 2015 og 2018 ophæves, foreslås
det, at tillægsafgiften for de maltbaserede alkoholsodavand
forhøjes pr. 1. juli 2013, og indekseringerne i 2015 og 2018
ligeledes forhøjes på en sådan måde, at den samlede afgift af
maltbaserede alkoholsodavand forbliver uændret og afgifts-
belastningen af alkoholsodavand dermed forbliver ens, uan-
set om de er malt-, vin- eller spiritusbaserede.

Det foreslås endvidere, at virksomheder får adgang til en
afgiftsgodtgørelse for det lager af øl, der er afgiftsberigtiget
med højere afgift end efter denne lov, og som virksomheden
har liggende på lager den 1. juli 2013, jf. bemærkningerne
til § 12, stk. 2.

3.2. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

3.2.1. Gældende ret
Emballageafgiften består af en vægtbaseret afgift, der er

fastsat på baggrund af et miljøindeks for forskellige embal-
lagetyper, en volumenbaseret afgift på emballager til en lang
række drikkevarer, samt en afgift på bæreposer, engangsser-
vice og pvc-folier.

Afgiften af emballager til vægtafgiftspligtige varer bereg-
nes efter emballagens samlede vægt på grundlag af 12 mate-
rialeafhængige afgiftssatser.

For så vidt angår emballager til mineralvand, vand, limo-
nader, iste og lignende drikkevarer, er der efter gældende
lovgivning mulighed for at vælge at afregne afgiften efter
den vægtbaserede afgiftssats, såfremt emballagen er lavet af
sekundært plastmateriale, og såfremt emballagen indgår i
pant- og retursystemet.

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige
varer, dvs. volumen- og vægtafgiftspligtige emballager, bæ-
reposer, engangsservice og pvc-folier fra udlandet til et sam-
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let afgiftsbeløb på under 5.000 kr. årligt (12-måneders perio-
de), skal ikke registreres og ikke betale afgift.

3.2.2. Lovforslaget
Det foreslås at ophæve den vægtbaserede emballageafgift

med virkning fra og med den 1. januar 2015. Den øvrige del
af det afgiftspligtige vareområde i emballageafgiftsloven bi-
beholdes uændret.

Det betyder bl.a., at virksomheder ikke længere skal ken-
de emballagens vægt og sammensætning. Det vil sige, at
virksomheder, der fremstiller emballager til de omfattede
varegrupper, f.eks. forskellige mejeriprodukter, sennep, sæ-
be m.v., ikke skal betale emballageafgift af de varer, som de
sælger (udleverer) til detailhandelen m.v. fra og med den 1.
januar 2015. Virksomheder, der importerer emballager, som
indeholder de pågældende varekategorier fra udlandet, skal
ikke betale emballageafgift af de emballager, som de modta-
ger fra udlandet fra og med den 1. januar 2015.

Emballager omfattet af emballageafgiftslovens § 1, stk. 1,
nr. 2, litra e (emballager til mineralvand, vand, limonader,
iste og lignende drikkevarer), vil herefter være omfattet af
den volumenbaserede afgiftspligt og afgiftssats, uanset om
emballagen indgår som en del af pant- og retursystemet eller
ej.

Som følge af, at afskaffelsen af den vægtbaserede embal-
lageafgift først træder i kraft den 1. januar 2015, foreslås der
ikke nogen godtgørelsesordning for beskattede lagre hos de-
tailhandelen m.v. i forbindelse med den foreslåede ophævel-
se af afgiften. Det vurderes, at detailhandelen m.v. langt hen
ad vejen vil kunne tilpasse sig situationen ved at reducere
deres lagre, inden denne del af loven træder i kraft.

3.3. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger

3.3.1. Gældende ret
Det følger af momsloven, at der ikke er fradrag for moms

på hotelophold. Dog giver momsloven virksomheder ret til
at fradrage en del af momsen på hotelovernatninger i det
omfang, udgifterne hertil er af streng erhvervsmæssig karak-
ter.

Konkurrencesituationen for turisterhvervet i EU er blevet
skærpet de seneste år, efter at flere EU-lande har valgt at
nedsætte momssatsen for bl.a. hotelovernatninger. På fra-
dragssiden bliver reglerne for moms på hotelovernatninger
administreret meget forskelligt. Således giver nogle med-
lemslande ingen fradragsret, nogle medlemslande giver be-
grænset fradragsret (som for eksempel Danmark), og ende-
lig er der medlemslande, der giver fuld fradragsret. For at
forbedre turisterhvervets muligheder for at tage konkurren-
cen op fra turisterhverv i andre EU-lande, blev fradragsret-
ten efter de danske regler øget fra 25 til 50 pct. med virk-
ning fra 1. januar 2011.

3.3.2. Lovforslaget
Det foreslås, at momsfradragsretten for hotelovernatninger

øges fra 50 til 75 pct. Dette vil bidrage til at skabe vækst og

arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen og dermed
styrke den udvikling, som det øgede momsfradrag i 2011
har medført.

Som nævnt ovenfor under afsnit 3.3.1. er fradragsretten i
Danmark begrænset. Det er en fradragsbegrænsning, som
Danmark kan opretholde med hjemmel i momssystemdirek-
tivets artikel 176, stk. 2 (direktiv nr. 2006/112/EF af 28. no-
vember 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem), idet
Danmark allerede før 6. momsdirektiv trådte i kraft i 1978
anvendte en fradragsbegrænsningsregel. Indskrænkes eller
ophæves fradragsbegrænsningen, kan den ikke senere udvi-
des eller genoptages. Med dette forslag indskrænkes den
danske fradragsbegrænsning på området, idet fradragsretten
øges fra 50 pct. til 75 pct. De danske regler tilnærmes der-
med momssystemdirektivets hovedregel.

3.4. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler

3.4.1. Gældende ret
Efter gældende regler skal der betales registreringsafgift

på ny, hvis en personbil har været udsat for en færdselsska-
de m.v., der er så omfattende, at omkostningerne ved genop-
bygning overstiger 65 pct. af bilens genanskaffelsespris.

For ikke at tilskynde til at undervurdere skadens omfang
eller overvurdere en bils handelsværdi er der endvidere ind-
sat en regel om, at hvis en personbil er trafikskadet for mere
end 55 pct. af handelsværdien, skal forsikringstageren tilby-
des kontant erstatning, hvis bilen skal kunne komme på ga-
den igen uden fornyet betaling af registreringsafgift.

Derudover er der en bagatelgrænse på 25.000 kr. Er udgif-
terne til skadens udbedring under 25.000 kr., kan bilen gen-
opbygges uden fornyet betaling af registreringsafgift. Dertil
ses bort fra et beløb på 5.120 kr. vedrørende retablering af
airbags ved opgørelsen af omkostningerne ved genopbyg-
ningen.

3.4.2. Lovforslaget
Det foreslås midlertidigt at forhøje reparationsgrænsen for

totalskadede biler fra 65 pct. til 75 pct. i 2014 og 2015. Som
konsekvens heraf forhøjes grænsen for, hvornår forsikrings-
tageren skal tilbydes kontant erstatning, fra 55 pct. til 65 pct.
i årene 2014 og 2015.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt min-

dreprovenu efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbud på
godt 1 mia. kr. Heraf udgør indsats mod grænsehandel 610
mio. kr., afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
310 mio. kr., forhøjelse af fradrag for moms på hotelover-
natninger 110 mio. kr. og forhøjelse af reparationsgrænsen
for totalskadede biler 5 mio. kr.

4.1. Ophævelse af sodavandsafgiften
Forslaget om at halvere sodavandsafgiften fra den 1. juli

2013 og helt afskaffe afgiften fra 1. januar 2014 samt bort-
fald af den tidligere vedtagne indeksering i 2015 og 2018,
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skønnes at indebære, at der opnås et umiddelbart mindrepro-
venu ekskl. moms på 145 mio. kr. i 2013 og 570 mio. kr. i
2014, jf. tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1. Provenuvirkning ved halvering og afskaffelse af sodavandsafgiften og nedsættelse af ølafgiften
Mio. kr.
(2014 niveau)

Varig virk-
ning 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Umiddelbar provenuvirkning
Sodavand -630 -145 -570 -620 -620 -610 -640 -640 -640
Øl -310 -90 -180 -270 -270 -270 -320 -320 -320
I alt -940 -235 -750 -890 -890 -880 -960 -960 -960
Umiddelbar provenuvirkning inkl. virkning på andre konti
Sodavand -800 -180 -720 -780 -780 -780 -810 -810 -810
Øl -400 -110 -220 -330 -330 -330 -410 -410 -410
I alt -1.200 -290 -940 -1.110 -1.110 -1.110 -1.220 -1.220 -1.220
Provenuvirkning efter automatisk tilbageløb
Sodavand -600 -135 -540 -580 -580 -580 -610 -610 -610
Øl -290 -85 -170 -250 -250 -250 -300 -300 -300
I alt -890 -220 -710 -830 -830 -830 -910 -910 -910
Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd
Sodavand -450 -90 -420 -440 -440 -440 -460 -460 -460
Øl -160 -50 -100 -150 -150 -150 -170 -170 -160
I alt -610 -140 -520 -590 -590 -590 -630 -630 -620

Det varige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærdsæn-
dringer skønnes at udgøre 450 mio. kr. Adfærdseffekterne
skyldes hjemvendt grænsehandel og mindre illegal handel
med sodavand og et øget forbrug af sodavand. Afskaffelsen
af sodavandsafgiften forventes at medføre hjemvendt græn-
sehandel og mindre illegal handel for ca. 290 mio. kr.

Finansårseffekten i 2013 skønnes til ca. -85 mio. kr. ekskl.
moms og tilbageløb og inkl. adfærd. Heraf vedrører ca. -100
mio. kr. mineralvandsafgiften, ca. 5 mio. kr. emballageafgif-
ten og ca. 10 mio. kr. momskontoen.

Den hidtidige skatteudgift som følge af den lavere afgifts-
sats på sukkerfri sodavand skønnes halveret i 2013 og bort-
falder med ophævelsen af afgiften i 2014.

Afskaffelse af sodavandsafgiften forventes at medføre, at
salget af sodavand i Danmark stiger med ca. 100 mio. liter.
Heraf ca. 60 mio. liter som følge af hjemvendt grænsehandel
og mindre illegal handel og ca. 40 mio. liter som følge af et
øget forbrug svarende til en stigning i forbruget på 7 pct.

Den samlede samfundsøkonomiske gevinst(netto) af en
afskaffelse af sodavandsafgiften skønnes til 150 mio.kr. i
2014, jf. tabel 4.1.2. Heraf skønnes gevinsten for borgerne,
som følger af den lavere afgift og færre forvridninger i for-
bruget, at udgøre 620 mio. kr. Der er ikke taget højde for
eventuelle helbredsomkostninger som følge af et øget soda-
vandsforbrug.

Tabel 4.1.2. Samfundsøkonomiske konsekvenser af afskaffelse af sodavandsafgiften i 20141)

Mio. kr. (2014-niveau)
Provenu ved uændret adfærd -570
Provenukonsekvenser ved ændret adfærd 100
Statens nettoprovenu -470
Borgerne m.v. 620
Samfundsøkonomi netto 150
1) Opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud

4.2. Nedsættelse af afgiften på øl
Forslaget om at nedsætte afgiften på øl med 15 pct. den 1.

juli 2013 og at afskaffe den tidligere vedtagne indeksering
af afgiften i 2015 og 2018 skønnes at medføre et umiddel-
bart mindreprovenu ekskl. moms på 90 mio. kr. i 2013 og
180 mio. kr. i 2014, jf. tabel 4.1.1. ovenfor.

Det varige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærdsæn-
dringer inkl. arbejdsudbudseffekter skønnes at udgøre 160
mio. kr. Adfærdseffekterne skyldes hjemvendt grænsehan-
del og mindre illegal handel med øl, øget udenlandsk handel
med øl i Danmark samt et mindre forbrug af spiritus og et
øget ølforbrug. Afgiftsnedsættelsen forventes at medføre
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hjemvendt grænsehandel og mindre illegal handel for ca. 70
mio. kr.

Finansårseffekten i 2013 skønnes til ca. -47 mio. kr. ekskl.
moms og tilbageløb og inkl. adfærd. Heraf vedrører ca. -50
mio. kr. ølafgiften, ca. -2 mio. kr. spiritusafgiften og ca. 5
mio. kr. momskontoen.

Nedsættelsen af ølafgiften forventes at medføre, at salget
af øl i Danmark stiger med ca. 16 mio. liter. Heraf ca. 1 mio.
liter øget salg til udlændinge i Danmark, ca. 9 mio. liter som

følge af hjemvendt grænsehandel og mindre illegal handel
og ca. 6 mio. liter som følge af et øget forbrug svarende til
en stigning i forbruget på godt 1 pct.

Den samlede samfundsøkonomiske gevinst(netto) af en
nedsættelse af ølafgiften skønnes til 15 mio. kr. i 2014, jf.
tabel 4.2.1. Heraf skønnes gevinsten for borgerne, som føl-
ger af den lavere afgift og færre forvridninger i forbruget, at
udgøre 165 mio. kr., mens det øgede forbrug skønnes at
medføre øgede helbredsomkostninger på ca. 40 mio. kr.

Tabel 4.2.1. Samfundsøkonomiske konsekvenser af nedsættelse af ølafgiften i 20141)

Mio. kr. (2014-niveau)
Provenu ved uændret adfærd -180
Provenukonsekvenser ved ændret adfærd 70
Statens nettoprovenu -110
Helbredsomkostninger -40
Borgerne mv. 165
Samfundsøkonomi netto 15
1) Opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud

Den foreslåede nedsættelse af ølafgiften indebærer, at til-
lægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand skal forhøjes
for at opretholde balancen til de spiritus- og vinbaserede al-
koholsodavand. Samtidig foreslås det, at ølmoderationsord-
ningen justeres, således at moderationen forholdsmæssigt
forbliver uændret. Forhøjelsen af tillægsafgiften på maltba-
seret alkoholsodavand og justeringen af ølmoderationsord-
ningen skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske
konsekvenser.

4.3. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
Forslaget indebærer, at den vægtbaserede emballageafgift

afskaffes fra 2015.

Provenuet fra emballageafgiften har ligget forholdsvist
stabilt på ca. 1 mia. kr. de seneste år. Andelen af provenuet
fra emballageafgiften, der kommer fra den vægtbaserede
emballageafgift har været ca. 40 pct. I beregningerne er der
taget udgangspunkt i 2011-regnskabet.

Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu for staten
på 350 mio. kr. i 2015 efter tilbageløb og 310 mio. kr. efter
tilbageløb og adfærd. Den varige virkning efter tilbageløb
og adfærd skønnes til 310 mio. kr., jf. tabel 4.3 nedenfor. Fi-
nansårsvirkningen i 2015 udgør 340 mio. kr., idet den sidste
indbetaling vedrørende december 2014 sker i januar 2015.

Tabel 4.3 Provenuvirkning af afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

Mio. kr. (2014-niveau)
Varig virk-

ning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umiddelbar provenuvirkning -360 - -370 -370 -370 -370 -370 -370
Umiddelbar provenuvirkning inkl.
virkning på andre konti -450 - -460 -460 -460 -460 -460 -460
Provenuvirkning efter automatisk til-
bageløb -340 - -350 -350 -350 -350 -350 -350
Provenuvirkning efter tilbageløb og
adfærd -310 - -310 -310 -310 -310 -310 -310

4.4. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger
På baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik skøn-

nes det, at forhøjelsen af momsfradragsretten for hotelover-
natninger af strengt erhvervsmæssig karakter, medfører et
umiddelbart mindreprovenu på 220 mio. kr. i 2014, jf. tabel

4.4. Hovedparten af hotelvirksomheder med et betydeligt
antal erhvervsrelateret overnattende afregner moms på må-
nedsbasis og finansårsvirkningen skønnes på den baggrund
til 200 mio. kr. i 2014.

Tabel 4.4. Provenuvirkning af en forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger
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Mio. kr. (2014-niveau)
Varig virk-

ning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umiddelbar provenuvirkning -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220
Provenuvirkning efter automatisk til-
bageløb -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130
Provenuvirkning efter tilbageløb og
adfærd -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110

Tilbageløbet er beregnet med udgangspunkt i opgørelser
foretaget af HORESTA, som peger på, at omkring 25 pct. af
omsætningen kommer fra udenlandske kunder. For de dan-
ske virksomheder gælder, at den højere indkomst, de får
som følge af den højere momsfradragsret, medfører et tilba-
geløb gennem blandt andet selskabs- og udbytteskat. Tilba-
geløbet for de danske virksomheder skønnes at udgøre ca.
55 pct. svarende til 90 mio. kr. i 2014-niveau. For de uden-
landske virksomheder er der ikke forudsat noget tilbageløb.

Forhøjelsen af momsfradraget medfører alt andet lige, at
den reelle omkostning, som danske og udenlandske virk-
somheder i praksis står over for ved køb af hotelovernatnin-
ger i Danmark falder med ca. 6 pct. Det må forventes at
medføre en øget omsætning i hotelbranchen, og de heraf af-
ledte adfærdseffekter skønnes at udgøre 20 mio. kr.

Den begrænsede fradragsret for moms på hotelovernatnin-
ger udgør en omvendt skatteudgift, det vil sige en skatte-
sanktion. Forhøjelsen af fradragsretten fra 50 til 75 pct.
medfører, at den hidtidige skattesanktion halveres.

Hertil kommer, at det danske momsgrundlag som følge af
forslaget reduceres med ca. 800 mio. kr., hvilket medfører

en varig besparelse i det danske bidrag til EU´s egne indtæg-
ter på ca. 2,4 mio. kr. om året.

4.5. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
Forslaget skønnes at indebære, at godt 2.000 yderligere bi-

ler årligt vil kunne genopbygges uden at overskride grænsen
for betaling af registreringsafgift. Det varige mindreprovenu
skønnes at være i størrelsesordenen 5 mio. kr., jf. tabel 4.5.

Finansårseffekten i 2014 skønnes til ca. -50 mio. kr. ekskl.
moms og tilbageløb og inkl. adfærd.

Det konkrete forløb hen over årene for reduktionen i sta-
tens indtægter vil være meget svingende, jf. tabel 4.5. Virk-
ningerne i de enkelte år er derfor usikre, hvilket bl.a. skyldes
udsving i lagre samt eksport af brugte biler. Den positive
provenuvirkning i 2017 skyldes, at reparerede biler antages
at have en kortere restlevetid end de biler, der med de gæl-
dende regler erstatter de skadede biler, og derfor hurtigere
vil skulle erstattes af nye eller brugte indførte biler. I praksis
vil dette formentlig ske drypvist, hvilket dog er uden betyd-
ning for den varige virkning.

Tabel 4.5. Provenuvirkning af forhøjelse af reparationsgrænsen fra 65 pct. til 75 pct.

Mio. kr. (2014-niveau)
Varig virk-

ning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umiddelbar provenuvirkning -5 -50 -150 -40 30 0 0 0
Provenuvirkning efter automatisk til-
bageløb -5 -40 -135 -35 25 0 0 0
Provenuvirkning efter tilbageløb og
adfærd -5 -50 -165 -45 35 0 0 0

5. Administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget skønnes samlet at medføre administrative en-

gangsomkostninger for SKAT på 1,3 mio. kr. samt en løben-
de administrativ besparelse for SKAT på 0,5 mio. kr.

5.1.-5.3. Ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af
afgiften på øl samt ophævelse af den vægtbaserede
emballageafgift

Forslagene om halvering og senere ophævelse af soda-
vandsafgiften, nedsættelse af afgiften på øl samt ophævelse
af den vægtbaserede emballageafgift skønnes at medføre en-
gangsomkostninger for SKAT vedrørende it-tilretninger på
0,4 mio. kr. samt vedrørende afregning, m.v. på 0,9 mio. kr.

Forslagene skønnes endvidere at medføre en løbende be-
sparelse på 0,75 årsværk svarende til 0,5 mio. kr. Besparel-
sen opstår ved, at der ikke længere vil være behov for vej-
ledning over for virksomhederne, udstedelse af bevillinger
m.v. På den løbende kontrolindsats vil der kun være en min-
dre besparelse, idet sodavandsafgiften normalt kontrolleres
sammen med øvrige punktafgifter.

5.4. Forhøjelse af fradrag for hotelovernatninger
Forslaget skønnes ikke at medføre administrative konse-

kvenser for det offentlige.
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5.5. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
Forslaget skønnes ikke at medføre administrative konse-

kvenser for det offentlige.

6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

6.1. Ophævelse af sodavandsafgiften og nedsættelse af
afgiften på øl

Forslagene vil forbedre vilkårene for detailhandlen og
producenterne af sodavand og øl, da forslaget forventes at
medføre en øget efterspørgsel efter de omhandlede varer.
Den øgede efterspørgsel vil være sammensat af hjemvendt
grænsehandel, mindsket illegal handel, øget udenlandsk
handel i Danmark for så vidt angår øl, samt et øget forbrug.

6.2. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
En afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift skøn-

nes at medføre en umiddelbar forbedring af vilkårene for
privat produktion og beskæftigelse svarende til 460 mio. kr.
årligt fra 1. januar 2015 og frem ved uændrede priser. Dog
forventes det, at afgiften overvæltes fuldt ud, således at pris-
erne falder svarende til afgiften inkl. moms. Herved øges ef-
terspørgslen og dermed virksomhedernes omsætning.

6.3. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger
Det private erhvervsliv får som følge af forslaget om for-

højelse af fradrag for moms på hotelovernatninger en umid-
delbar lempelse svarende til det umiddelbare provenutab på
220 mio. kr. for det offentlige. Heraf skønnes ca. 75 pct.
svarende til ca. 165 mio. kr. at gå direkte til danske virksom-
heder.

Hertil kommer, at forslaget styrker konkurrenceevnen for
danske udbydere af hotelovernatninger over for konkurren-
ter i udlandet. Denne effekt forventes at føre til, at et antal
danske og udenlandske virksomheder, der i dag lægger de-
res forbrug af hotelovernatninger i udlandet, vil flytte for-
bruget til Danmark.

6.4. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
De yderligere reparerede biler som følge af forslaget om

en forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
skønnes at give autobranchen ekstra reparationsarbejde for
ca. 120-130 mio. kr. årligt i årene 2014 og 2015.

Erhvervenes andel af personbilparken er i størrelsesorde-
nen 10 pct. Det skønnes, at erhvervslivets udgifter til bilfor-
sikring vil falde med 2–3 mio. kr. årligt.

7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget har været sendt i høring i Erhvervsstyrelsens

Team Effektiv Regulering (TER). TER har følgende be-
mærkninger for så vidt angår de administrative konsekven-
ser:

»TER vurderer samlet set, at forslaget vil medføre væsent-
lige administrative lettelser for de berørte virksomheder.
TER kan dog ikke inden for høringsfristen nå at kvantificere
lettelserne yderligere.

Da de berørte virksomheders administrative tidsforbrug i
forbindelse med lovforslaget forventes at blive reduceret
med mindst 10.000 timer årligt (svarende til mindst 3 mio.
kr.), skal der foretages en måling af de forventede admini-
strative lettelser for at undersøge tidsforbruget nærmere.
TER tager kontakt til Skatteministeriet med henblik på
igangsættelse af en måling af forslagets administrative let-
telser.«

7.1. Ophævelse af sodavandsafgiften
Forslaget om at nedsætte afgiften på sodavand m.v. den 1.

juli 2013 skønnes umiddelbart ikke at medføre nævneværdi-
ge administrative konsekvenser for erhvervslivet bortset fra
en mindre engangsbyrde ved ny prismærkning og eventuel
lageropgørelse, såfremt der søges om godtgørelse af afgift.

Forslaget om at ophæve afgiften helt den 1. januar 2014
skønnes at give virksomhederne en løbende lettelse af de ad-
ministrative byrder.

7.2. Nedsættelse af afgiften på øl
Forslaget om at nedsætte afgiften på øl den 1. juli 2013

skønnes umiddelbart ikke at medføre nævneværdige admini-
strative konsekvenser for erhvervslivet bortset fra en mindre
engangsbyrde ved ny prismærkning og eventuel lageropgø-
relse, såfremt der søges om godtgørelse af afgift.

Forslaget om at ændre satserne i ølmoderationsordningen
skønnes at give de virksomheder, der er berettiget til mode-
ration i 2013, en mindre engangsudgift til ny beregning af
moderationen i 2. halvår 2013.

7.3. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
En afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift inde-

bærer, at erhvervene lettes for betydelige administrative byr-
der. Der er 12 forskellige satser for den vægtbaserede em-
ballageafgift afhængigt af materiale og 16 forskellige vare-
grupper.

I en del tilfælde skal importerede emballager skilles ad, og
de enkelte dele vejes, for at afgiften kan afregnes. En impor-
tør af f.eks. sennep skal for at betale afgiften skille emballa-
gerne ad og veje de enkelte materialer, hvis ingen af mate-
rialerne i sig selv udgør mere end 90 pct. F.eks. består et
sennepsglas af både glas og metallåg, og der betales således
to forskellige afgiftssatser. Alternativt kan det vælges at sva-
re afgift efter den højeste sats for hele emballagen.

Alle importører og producenter af de pågældende produk-
ter skal registreres for afgift, og i alt er ca. 1.000 virksomhe-
der registreret for den vægtbaserede emballageafgift. Dette
er relativt mange sammenlignet med andre afgifter.

7.4. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger
Forslaget om at forhøje momsfradraget for hotelovernat-

ninger skønnes at øge incitamentet for virksomhederne til at
udspecificere i fakturaerne, hvilken del af den samlede fak-
turapris der vedrører hotelovernatning, og hvilken der ve-
drører restaurationsydelser, således at kunderne kan få gavn
af det øgede momsfradrag. Virksomheder, der med de hidtil
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gældende fradragsregler har valgt ikke at foretage en sådan
opsplitning af fakturabeløbene, men ønsker at gøre det frem-
over, skønnes at få en engangsomkostning til ændring i virk-
somhedens faktureringssystem.

7.5. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
Forslaget om midlertidigt at forhøje reparationsgrænsen

for totalskadede biler skønnes ikke at have administrative
konsekvenser for erhvervslivet.

8. Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekven-

ser for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser

9.1. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
Kun en lille del af emballageforbruget er dækket af den

vægtbaserede emballageafgift. Samtidig er forureningskilder
i forbindelse med produktion og forbrug af emballager i
stort omfang reguleret ved andre afgifter, f.eks. energi-,
CO2-, svovl-, NOx-, spildevand- og affaldsafgift. En afskaf-
felse af den vægtbaserede emballageafgift vurderes derfor at
have meget begrænsede miljømæssige konsekvenser.

9.2. Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler
Regelændringen vil give marginalt lavere løbende om-

kostninger ved at holde bil. Dette vil tendere mod en lidt
større bilpark. Bilernes levetid må antages at blive marginalt
længere. Begge dele trækker i retning af øget udledning af
CO2 og højere udledninger af skadelige stoffer end ellers.
Virkningen er dog yderst beskeden.

Resten af forslaget skønnes ikke at have miljømæssige
konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget har som udkast været notificeres i overens-

stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved
direktiv 98/48/EF.

10.1. Nedsættelse af afgiften på øl
I henhold til EUF-traktatens artikel 110 er det ikke tilladt

at anvende interne afgifter, der indirekte beskytter inden-
landsk producerede varer i forhold til udenlandsk producere-
de varer, da dette anses for diskriminering af de udenlandsk
producerede varer.

I Danmark er der i dag et spænd mellem afgifterne på øl
og vin på 24 pct. til fordel for øl. Der findes imidlertid større
afgiftsspænd i andre EU-lande, og derfor foreslås det alene
at nedsætte afgiften på øl, således at spændet ligger på ni-
veau med Irland, hvor spændet i dag er på 44 pct. Med ned-
sættelsen af ølafgiften med 15 pct. bliver spændet mellem øl
og vin på 46 pct. Dertil kommer ophævelsen af indekserin-
gen på øl i 2015 og 2018, som øger spændet yderligere til 62
pct.

Det er Regeringens vurdering, at et sådant spænd er for-
eneligt med EU-retten.

10.2. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger
Den gældende fradragsbegrænsning for moms på hotelo-

vernatninger har hjemmel i EU’s momssystemdirektivs arti-
kel 176, stk. 2, hvorefter Danmark kan opretholde begræns-
ningen på de betingelser, som var gældende, da 6. momsdi-
rektiv trådte i kraft i 1978. Indskrænkes eller ophæves fra-
dragsbegrænsningen, kan den ikke senere udvides eller gen-
optages igen. Med dette forslag indskrænkes den danske fra-
dragsbegrænsning på området delvist, idet fradragssatsen
forhøjes fra 50 til 75 pct.

11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
3F, Advokatrådet, Advokatsamfundet, AErådet, Affald

Danmark, Aluminium Danmark, Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, Autobranchens Handels- og Industriforening i
Danmark, AV Miljø, BDO Kommunernes Revision, Blik-
og Rørarbejderforbundet, Brancheforeningen for Flaskegen-
brug, Bryggeriforeningen, Business Danmark, CEPOS,
Coop Danmark, Dagrofa, DAKOFA, Danisco, Danish Ope-
rators, Danmarks Motor Union, Danmarks Naturfrednings-
forening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau
Forening, Danmarks Restauranter og Cafeer, Dansk Affalds-
forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Automobil-
forhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk
Bilforhandler Union, Danske Busvognmænd, Dansk Bygge-
ri, Dansk Dagligvareleverandørforening, Dansk Energi,
Dansk Erhverv, Dansk Funktionærforbund, Dansk Industri,
Dansk Metal, Dansk Rejsebureau Forening, Dansk Retursy-
stem A/S, Dansk Supermarked Gruppen, Dansk Told- og
Skatteforbund, Dansk Transport og Logistik, Danske Advo-
kater, Danske Regioner, Danske Speditører, Danske Syns-
virksomheder, DANVA, Datatilsynet, Den Danske Bilbran-
che, Den Danske Skatteborgerforening, De Danske Bilim-
portører, De Samvirkende Købmænd, Det Økologiske Råd,
Emballageindustrien, Erhvervs- og Vækstministeriet, Er-
hvervsstyrelsen – Team Effektiv Regulering, FDM, Finans
og Leasing, Finansministeriet, Finansråde, Foreningen af
danske bryghuse, Foreningen af rådgivende ingeniører, For-
eningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Frederiks-
berg Kommune, Frie Funktionærer, FSR – Danske Reviso-
rer, Fødevareministeriet, Grafisk Arbejdsgiverforening,
Greenpeace Danmark, HORESTA, Håndværksrådet, Inter-
national Transport Danmark, Justitsministeriet, Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet, Kommunernes Landsfor-
ening, Konkurrencestyrelsen, Københavns Kommune,
Landbrug & Fødevarer, Landsbrancheklubben for Hotel og
Restauration, Landsforeningen for bæredygtigt landbrug,
Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisati-
on, Metalemballagegruppen, Miljøstyrelsen, Motorcykel-
branchens Landsforbund, Nationalt Center for Miljø og
Energi, Naturerhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Noah,
NORD, Nærbutikkernes Landsforening, Plastindustrien,
Rejsearrangører i Danmark, RenoSam, Restaurationsbranch-
en.dk, Retssikkerhedschefen, Sammenslutningen af Land-
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brugets Arbejdsgiverforening, Samvirkende Danske Turist-
foreninger, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, SKAT,
SRF - Skattefaglig Forening, Vattenfall A/S – Heat Nordic,

Vin og Spiritus Organisationen I Danmark, WWF, Ældresa-
gen, Økologisk Landsforening og Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet.

12. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af konsekvenserne af lovforslaget

Positive konsekvenser/
mindre udgifter

Negative konsekvenser/
merudgifter

Økonomiske konsekvenser for det offent-
lige

Forslaget om at forhøje momsfradraget
for hotelydelser skønnes at medføre en
besparelse i det danske bidrag til EU´s
egne indtægter på ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Forslaget skønnes at medføre et umiddel-
bart varigt mindreprovenu på 1.525 mio.
kr. svarende til et varigt mindreprovenu
efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsud-
bud på 1.035 mio. kr.

Administrative konsekvenser for det of-
fentlige

Samlet ventes forslaget at medføre min-
dre løbende besparelser på 0,75 årsværk
fra 2014 eller i alt 0,5 mio. kr.

Forslaget skønnes samlet at medføre ad-
ministrative engangsomkostninger for
SKAT på 1,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser for erhvervsli-
vet

Ophævelse af sodavandsafgiften og ned-
sættelse af afgiften på øl vil påvirke pro-
ducenter og detailhandel positivt.
Afskaffelsen af den vægtbaserede embal-
lageafgift forventes at øge efterspørgslen
og virksomhedernes omsætning af de om-
fattede varegrupper.
Den resterende del af forslaget vil i 2014
og 2015 give dansk erhvervsliv en økono-
misk gevinst på ca. 290 mio. kr. og i 2016
og frem ca. 165 mio. kr. årligt.

Ingen.

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Afskaffelsen af sodavandsafgiften og den
vægtbaserede emballageafgift skønnes at
medføre løbende lettelser af de admini-
strative byrder for virksomhederne.

Ændringen af ølmoderationsordningen
samt øget fradrag for moms på hotelover-
natninger forventes at medføre mindre
engangsudgifter i forbindelse med hen-
holdsvis ny beregning af moderation i
2013 samt ændring i virksomhedernes
faktureringssystem for virksomheder, der
ikke tidligere har gjort brug af mulighe-
den for fradrag for moms på hotelovernat-
ninger.

Administrative konsekvenser for borger-
ne

Ingen. Ingen.

Miljømæssige konsekvenser Ingen. Afskaffelse af den vægtbaserede emballa-
geafgift og den midlertidigt forhøjede re-
parationsgrænse for totalskadede biler har
en beskeden negativ miljøeffekt.

Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv
98/48/EF.

Den gældende fradragsbegrænsning for moms på hotelovernatninger har hjemmel i
EU’s momssystemdirektivs artikel 176, stk. 2, hvorefter Danmark kan opretholde
begrænsningen på de betingelser, som var gældende, da 6. momsdirektiv trådte i
kraft i 1978. Indskrænkes eller ophæves fradragsbegrænsningen, kan den ikke sene-
re udvides eller genoptages igen. Med dette forslag indskrænkes den danske fra-
dragsbegrænsning på området delvist, idet fradragssatsen forhøjes fra 50 til 75 pct.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til. nr. 1 og 2
Efter lov om afgift af mineralvand m.v. skal der betales

afgift af sodavand, limonade og lignende drikkevarer. Afgif-
ten er differentieret og afhængig af indholdet af tilsat suk-
ker.

Det foreslås, at de afgiftssatser på sodavand, der gælder i
2013, halveres pr. 1. juli 2013. De gældende afgiftssatser
fremgår af § 13, stk. 48 og 49 i lov nr. 924 af 18. september
2012 (loven, hvor afgifterne bliv indekseret), mens de af-
giftssatser, som fremgår af § 2 i lov om afgift af mineral-
vand m.v., er de, som skulle have været gældende efter den
efter den sidste indeksering i 2018.

Forslaget betyder, at for sodavand m.v. med indhold af til-
sat sukker på over 0,5 g sukker pr. ml falder afgiften fra
1,64 kr. pr. liter til 0,82 kr. pr. liter. For sodavand med ind-

hold af tilsat sukker på ikke over 0,5 g sukker pr. 100 ml fal-
der afgiften fra 0,59 kr. til 0,30 kr.

Til § 2

Til nr. 1
Det foreslås, at afgiftssatsen på øl nedsættes med 15 pct.

den 1. juli 2013. Det foreslås endvidere, at indekseringerne
af afgiftssatsen, der skulle have været foretaget pr. 1. januar
2015 og 1. januar 2018, bortfalder, jf. bemærkningerne til
forslagets § 9, nr. 1.

Med forslaget om at nedsætte afgifterne på øl og ophæve
indekseringerne i 2015 og 2018 indføres en fast afgiftssats
på 56,02 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol. I forhold til gæl-
dende regler (med indeksering) giver forslaget den mindste
procentvise afgiftslettelse i 2014, hvorefter lettelsen øges i
2015 og 2018. Den foreslåede afgift i forhold til afgiften
med indeksering fremgår af tabellen nedenfor.

Øl- og vinafgiftsloven 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kr. pr. liter ren alkohol

Øl (pr. liter 100 pct. ren alkohol)
– Gældende regler (med indeksering) 65,91 65,91 69,53 69,53 69,53 73,36
– Forslaget 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02
Anm. : Afgiftssatsen pr. 1. juli 2013.

Til nr. 2
Som en konsekvens af nedsættelsen af ølafgiften og op-

hævelsen af indekseringerne, der skulle have været foretaget
pr. 2015 og 2018, foreslås en nedjustering af satserne vedrø-
rende den særlige afgiftslettelse for mindre bryggerier (øl-
moderationsordningen) i § 2 i øl- og vinafgiftsloven. Nedju-
steringen betyder, at de små bryggerier efter forslaget mod-
tager en moderation, der forholdsmæssigt er den samme
som efter gældende regler.

Efter ølmoderationsordningen ydes der for hvert kalende-
rår en afgiftslettelse pr. hl stærkt øl (øl med 2,8 pct. eller
derover ren alkohol), der er fremstillet og udleveret af det
enkelte bryggeri. Afgiftslettelsen afhænger af størrelsen af
bryggeriets fremstilling og udlevering af øl i det foregående
kalenderår.

Forslaget betyder, at fra den 1. juli 2013 og frem vil af-
giftslettelsen for bryggerier, der fremstiller og udleverer
højst 3.700 hl stærkt øl, være 77,08 kr. pr. hl.

For bryggerier, der fremstiller og udleverer over 3.700 hl
stærkt øl, men ikke over 20.000 hl, vil afgiftslettelsen fra 1.
juli 2013 og frem være 259.939 kr. divideret med den udle-
verede hl-mængde øl tillagt 6,83 kr.

For bryggerier, der fremstiller og udleverer over 20.000 hl
stærkt øl, vil afgiftslettelsen fra 1. juli og frem være 22,02
kr. pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved
at dividere den udleverede mængde hl-mængde øl med
9.083.

Afgiftslettelsen fordeles med et beløb pr. hl og bliver lø-
bende givet som et nedslag i den afgift, der skal betales i
hver månedlig afgiftsperiode i det følgende år. Som en kon-
sekvens af, at afgiftslettelsen i ølmoderationsordningen æn-
dres midt i et kalenderår, skal virksomheder, der er beretti-
get til at modtage afgiftslettelse efter ølmoderationsordnin-
gen i 2013, foretage en ny beregning med anvendelse af de
beløb og tal, der efter forslaget kommer til at gælde fra 1. ju-
li 2013, for den hl-mængde øl, der giver afgiftslettelse i af-
giftsperioderne juli-december 2013, jf. bemærkningerne til
lovforslagets § 12, stk. 9.

Til nr. 3 og 4
Det foreslås, at afgiftsnedsættelsen for øl og ophævelsen

af indekseringen af denne afgift, ikke skal medføre afgifts-
lettelser for alkoholsodavand.

Da de maltbaserede alkoholsodavand imidlertid får en for-
del af nedsættelsen af ølafgiften og ophævelsen af indekse-
ringen af afgiften, foreslås det, at der den 1. juli 2013 samt i
2015 og 2018, hvor tillægsafgifterne af såvel malt-, vin- og
spiritusbaserede alkoholsodavand i forvejen indekseres,
foretages en forhøjelse af tillægsafgiften af maltbaserede al-
koholsodavand. Forhøjelserne skal sikre, at den samlede af-
gift af alkoholsodavandene forbliver ens, uanset om de er
malt-, vin- eller spiritusbaserede.

I dette lovforslag er forhøjelserne gennemført således, at
det vil være afgiftssatserne, der efter forslaget skal gælde fra
og med 1. januar 2018, som vil fremgå af den relevante lov-
bestemmelse i øl og vinafgiftsloven (§ 3 B). Afgiftssatser
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for henholdsvis perioden fra og med 1. juli 2013 til og med
31. december 2014 og for perioden 1. januar 2015 til og
med 31. december 2017 foreslås ændret ved § 9, nr. 2, i det-

te lovforslag. Tabellen nedenfor viser gældende tillægsafgif-
ter (med indeksering) og forslagets tillægsafgifter.

Øl og vinafgiftsloven 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kr. pr. liter

Tillægsafgift af maltbaserede alkohol-
sodavand (10 pct. vol. eller derunder)
– Gældende regler (med indeksering) 8,19 8,19 8,64 8,64 8,64 9,11
– Forslaget 8,73 8,73 9,38 9,38 9,38 10,07
Tillægsafgift af maltbaserede alkohol-
sodavand (over 10 pct. vol. )
– Gældende regler (med indeksering) 14,01 14,01 14,78 14,78 14,78 15,59
– Forslaget 15,19 15,19 16,39 16,39 16,39 17,66
Anm. : Afgiftssatsen pr. 1. juli 2013

Til § 3

Til nr. 1
Det afgiftspligtige vareområde for den vægtbaserede em-

ballageafgift fremgår af emballageafgiftslovens § 1, nr. 3–
16. Som følge af, at den vægtbaserede emballageafgift fore-
slås afskaffet, foreslås § 1, nr. 3–16 ophævet. Ophævelsen
sker ved, at § 1 nyaffattes således at kun vareområdet for
den volumenbaserede afgift i nr. 1 og 2 står tilbage.

Til nr. 2
Det foreslås, at den vægtbaserede emballageafgift afskaf-

fes, og som konsekvens heraf er der ikke længere behov for
afgiftssatser for emballagetyper omfattet af emballageaf-
giftslovens § 1, nr. 3-16, hvorfor de foreslås ophævet.

Til nr. 3-5
Konsekvensændringer som følge af, at virksomheder ikke

længere vil være afgiftspligtige for den vægtbaserede em-
ballageafgift, og disse virksomheder vil derfor heller ikke
længere skulle registreres efter emballageafgiftsloven.

Til nr. 6 og 7
Konsekvensændringer som følge af, at emballageafgiftslo-

vens § 6, stk. 6, alene omhandler varer omfattet af det af-
giftspligtige vareområde, som foreslås ophævet.

Til § 4

Til nr. 1
Forslaget om forøgelsen af fradraget for moms på hotelo-

vernatninger indebærer udelukkende en satsforhøjelse fra 50
til 75 pct.

Med forslaget bliver der ikke ændret ved afgiftsgrundlaget
eller betingelserne for at kunne foretage fradrag for moms
på hotelovernatninger, herunder at afholdelse af udgifterne
skal være af streng erhvervsmæssig karakter.

Til § 5

Til nr. 1
Der foreslås indsat 2 nye stykker i § 7, der i årene 2014 og

2015 parallelt flytter reparationsgrænsen og kontanttilbuds-
grænsen for personbiler op med 10 procent fra 65 pct. til 75
pct. henholdsvis fra 55 pct. til 65 pct. Fra 2016 og frem vil
grænserne igen være de samme som de gældende grænser.

Til nr. 2
I henhold til § 7, stk. 7 kan skatteministeren fastsætte nær-

mere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af
paragraffens øvrige bestemmelser. Forslaget er en konse-
kvens af forslaget om at indsætte 2 nye stykker i § 7 om
midlertidigt at flytte reparationsgrænsen og kontanttilbuds-
grænsen, jf. nr. 1.

Til § 6

Til nr. 1
Der er tale om en konsekvensændring i konkursloven som

følge af ophævelsen af lov om afgift af mineralvand m.v.

Til § 7

Til nr. 1
Der er tale om en konsekvensændring i lov om midlertidig

nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgifts-
lovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
som følge af ophævelsen af lov om afgift af mineralvand
m.v.

Til § 8

Til nr. 1
Der er tale om en konsekvensændring i opkrævningsloven

som følge af ophævelsen af lov om afgift af mineralvand
m.v.
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Til § 9

Til nr. 1
Med forslaget om at ophæve § 13, stk. 19 og 20, i lov nr.

924 af 18. september 2012, ophæves indekseringen i 2015
og 2018 af afgiften på øl, og som konsekvens heraf ophæves
endvidere den justering af ølmoderationsordningen i 2015
og 2018, der tog højde for indekseringen af afgiften af øl, jf.
bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 1 og 2.

Til nr. 2
Der er tale om ændringer af overgangsbestemmelser i lov

nr. 924 af 18. september 2012, hvori tillægsafgifterne af
maltbaserede alkoholsodavand er fastsat for årene 2013–
2017. Med forslaget hæves tillægsafgifterne, således at den
samlede afgift af alkoholsodavandene forbliver ens, uanset
om de er malt-, vin- eller spiritusbaserede, jf. bemærknin-
gerne til § 2, nr. 3 og 4, hvor de foreslåede afgiftssatser
fremgår.

Til nr. 3
Som konsekvens af forslagets § 2 og § 10 om at nedsætte

sodavandsafgiften og senere helt ophæve lov om afgift af
mineralvand m.v., foreslås indekseringerne i 2015 og 2018
af sodavandsafgiften i § 13, stk. 48 og 49, i lov nr. 924 af
18. september 2012, ophævet.

Til § 10
Det foreslås, at lov om afgift af mineralvand m.v. ophæ-

ves den 1. januar 2014, jf. forslagets § 11, stk. 2. Hermed
bortfalder afgiften helt fra denne dato.

Som konsekvens af ophævelsen af afgiften foreslås de tid-
ligere vedtagne indekseringer af afgiften i henholdsvis 2013,
2015 og 2018, ligeledes ophævet. Satserne gældende for
2013 og pr. 2015 står i overgangsbestemmelser i § 13,
stk. 48 og 49 i lov nr. 924 af 18. september 2012, der ophæ-
ves ved forslagets § 9, nr. 3, mens satsen gældende pr. 2018
står i § 2 i lov om afgift af mineralvand m.v., og derfor op-
hæves direkte ved ophævelsen af loven.

Til § 11

Til stk. 1-3
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli

2013, bortset fra ophævelse af lov om afgift af mineralvand
m.v., herunder konsekvensændringer i andre love, forhøjelse
af momsfradraget for hotelovernatninger og forhøjelse af re-
parationsgrænsen for totalskadede biler, som i stk. 2 foreslås
at træde i kraft den 1. januar 2014, samt afskaffelse af den
vægtbaserede emballageafgift, som i stk. 3 foreslås at træde
i kraft den 1. januar 2015.

Til stk. 4-6
Det foreslås i stk. 4 og 5, at de foreslåede nedsættelser af

øl- og sodavandsafgifterne, der er gældende fra den 1. juli
2013, samt ophævelsen af sodavandsafgiften den 1. januar

2014, finder anvendelse på varer, der fra disse datoer udle-
veres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning
eller modtages fra udlandet.

Det foreslås i stk. 6, at afskaffelsen af den vægtbaserede
emballageafgift får virkning for emballager, der er afgifts-
pligtige efter emballageafgiftslovens § 1, og som fra og med
den 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede op-
lagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Til stk. 7
Det foreslås i stk. 7, at § 5 har virkning for biler, der færd-

selsskades m.v. fra den 1. januar 2014 indtil den 31. decem-
ber 2015.

Til § 12

Til stk. 1-8
Da afgiftsnedsættelserne for sodavand m.v. og øl foreslås

at træde i kraft allerede den 1. juli 2013, har virksomhederne
meget kort tid til at indrette sig på lovændringerne ved f.eks.
inden loven træder i kraft at nedbringe lageret af varer be-
lagt med de hidtil gældende afgifter. Det foreslås derfor, at
der gives mulighed for en afgiftsgodtgørelse.

Det foreslås således i stk. 1 og 2, at virksomheder, der den
1. juli 2013, hvor afgiftsnedsættelserne af sodavand m.v. og
øl træder i kraft, har et lager af varerne, hvor der er betalt
afgift efter de hidtil gældende regler, kan få godtgjort for-
skellen mellem den hidtidige og den nye afgift.

I stk. 3 foreslås det, at der kun ydes afgiftsgodtgørelse for
varer, som er bestemt for afsætning, og kun såfremt godtgø-
relsen overstiger 500 kr. Beløbsgrænsen er en bagatelgræn-
se, således at overstiger godtgørelsen 500 kr., udbetales
godtgørelse for hele beløbet.

I stk. 4 og 5 foreslås det, at det er en betingelse for at opnå
afgiftsgodtgørelse, at virksomheden overholder de alminde-
lige regnskabsbestemmelser i henholdsvis lov om afgift af
mineralvand m.v. og øl- og vinafgiftsloven.

I stk. 6 foreslås, at virksomhederne skal udarbejde en op-
gørelse af lagerbeholdningen pr. 1. juli 2013 for de varer,
som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde
oplysninger om leverandørens navn, adresse og CVR- eller
SE-nummer. SKAT kan gøre godtgørelsen betinget af, at
virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er
betalt. Ansøgning om godtgørelse med de anførte oplysnin-
ger skal være SKAT i hænde senest den 10. juli 2013.

Det foreslås i stk. 7 og 8, at ved ansøgning om afgiftsgodt-
gørelse finder reglerne om kontrol og straf i henholdsvis lov
om afgift af mineralvand m.v. og øl- og vinafgiftsloven an-
vendelse.

Til stk. 9
Som en konsekvens af, at afgiftslettelsen i ølmoderations-

ordningen ændres midt i et kalenderår, foreslås det, at virk-
somheder, der er berettiget til at modtage afgiftslettelse efter
ølmoderationsordningen i 2013, skal foretage en ny bereg-
ning med anvendelse af de beløb og tal, der efter forslaget
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kommer til at gælde fra 1. juli 2013 for den hl-mængde øl,
der giver afgiftslettelse i afgiftsperioderne juli-december
2013.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, som ændret
ved § 6 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og § 12
i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages føl-
gende ændringer:

§ 2. 1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »182« til:»82«.
1) 182 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat
sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.
2) 66 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat
sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »66« til: »30«.

§ 2

I lov øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved
§ 1 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, § 5 i lov nr. 1383
af 28. december 2011, § 2 i lov nr. 924 af 18. sep-
tember 2012 og senest ved § 21 i lov nr. 1354 af
21. december 2012, foretages følgende ændringer:

§ 1. Der betales afgift af øl her i landet efter reg-
lerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer
omfattet af §§ 3 A-3 C for varer henhørende under
position 2203 og 2206 i EU's kombinerede nomen-
klatur 73,36 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (æta-
nolindholdet), jf. dog stk. 2.

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »73,36« til: »56,02«.

§ 2. ---
Stk. 2. Afgiftslettelsens størrelse afhænger af

bryggeriets udlevering i det foregående finansår af
stærkt øl, der er fremstillet af bryggeriet. For bryg-
gerier, der højst udleverede 3.700 hl, udgør afgifts-
lettelsen 100,92 kr. pr. hl. For bryggerier, der udle-
verede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør
afgiftslettelsen 340.360 kr. divideret med den udle-
verede hl-mængde stærkt øl tillagt 8,94 kr. For
bryggerier med en udlevering på over 20.000 hl ud-
gør afgiftslettelsen 28,84 kr. pr. hl reduceret med et
kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »100,92« til:
»77,08«, i 3. pkt. ændres »340.360« til: »259.939«
og ændres »8,94« til: »6,83«, og i 4. pkt., ændres
»28,84« til: »22,02« og »6.936« ændres til:
»9.083«.
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udleverede hl-mængde stærkt øl med 6.936. Der
forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt
med 5.

§ 3 B. ---
1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct.
vol. eller derunder 9,11 kr. pr. liter

3. I § 3 B, nr. 1, ændres »9,11« til: »10,07«.

2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10
pct. vol. 15,59 kr. pr. liter

4. I § 3 B, nr. 2, ændres »15,59« til: »17,66«.

§ 3

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i
lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr.
1217 af 27. december 2003, § 7 i lov nr. 515 af 7.
juni 2006, lov nr. 1579 af 20. december 2006, § 1 i
lov nr. 523 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 522 af 12.
juni 2009 og senest ved § 8 i lov nr. 1354 af 21. de-
cember 2012, foretages følgende ændringer:

§ 1. --- 1. § 1 affattes således:
1. § 1 affattes således:

»Der svares afgift til statskassen af salgsemballa-
ger og multipak med et rumindhold på under 20 l
til følgende varer:

»§ 1. Der svares afgift til statskassen af salgsem-
ballager og multipak med et rumindhold på under
20 l til følgende varer:

Volumenbaseret emballageafgift

1. Opdelt i følgende varegrupper: 1) Opdelt i følgende varegrupper:
a) Spiritus henhørende under position 2208 i EU's
kombinerede nomenklatur, jf. dog nr.

a) Spiritus henhørende under position 2208 i EU's
kombinerede nomenklatur, jf. dog nr.

b) Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i
EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

b) Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i
EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

c) Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur, og som har et alkohol-
indhold på over 10 pct. vol., jf. dog nr. 2. Endvide-
re færdigblandet gløgg bestående af rødvin og
gløggekstrakt.

c) Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur, og som har et alkohol-
indhold på over 10 pct. vol., jf. dog nr. 2. Endvide-
re færdigblandet gløgg bestående af rødvin og
gløggekstrakt.

2) Opdelt i følgende varegrupper: 2. Opdelt i følgende varegrupper:
a) Øl henhørende under position 2203 i EU's kom-
binerede nomenklatur.

a) Øl henhørende under position 2203 i EU's kom-
binerede nomenklatur.

b) Mineralvand, limonade og andre varer, som in-
deholder kulsyre, henhørende under position 2201
og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

b) Mineralvand, limonade og andre varer, som in-
deholder kulsyre, henhørende under position 2201
og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

c) Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer
med spiritus henhørende under position 2208 i

c) Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer
med spiritus henhørende under position 2208 i

19



EU's kombinerede nomenklatur, og som har et al-
koholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkeal-
koholholdige drikkevarer omfatter ud over position
2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur til-
lige position 2009.

EU's kombinerede nomenklatur, og som har et al-
koholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkeal-
koholholdige drikkevarer omfatter ud over position
2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur til-
lige position 2009.

d) Andre gærede drikkevarer og blandinger af gæ-
rede drikkevarer henhørende under position 2206 i
EU's kombinerede nomenklatur samt blandinger af
ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drik-
kevarer henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller
blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller
derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg be-
stående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c.
Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over
position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomen-
klatur tillige position 2009.

d) Andre gærede drikkevarer og blandinger af gæ-
rede drikkevarer henhørende under position 2206 i
EU's kombinerede nomenklatur samt blandinger af
ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drik-
kevarer henhørende under position 2206 i EU's
kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller
blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller
derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg be-
stående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c.
Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over
position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomen-
klatur tillige position 2009.

e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende
drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og
som er uden kulsyre, henhørende under position
2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende
drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og
som er uden kulsyre, henhørende under position
2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.«

Vægtbaseret emballageafgift

3) Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende
under position 2202, saft og most samt koncentra-
ter, der anvendes til fremstilling heraf, henhørende
under position 2009 og 2106, dog bortset fra vege-
tabilske produkter til erstatning for flydende sød-,
let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæ-
ringspræparater, der er tilskudsberettigede efter
§ 159, stk. 1, i sundhedsloven.
4) Eddike og spiseolie.
5) Denatureret sprit.
6) Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pud-
se-, poler- og skuremidler samt andre varer henhø-
rende under position 3401, 3402 og 3405.
7) Varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om
energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
8) Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige i hen-
hold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
9) Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse
samt andre varer henhørende under position
3208-3210 og 3214.
10) Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt
andre varer henhørende under position 3303-3307.
11) Kølervæske til motorer og sprinklervæske.
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12) Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet
af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16.
maj 2002 om klassificering, emballering, mærk-
ning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og pro-
dukter, og som af producenten eller importøren er
klassificeret som farlige efter reglerne i bekendtgø-
relsen, eller som opfylder farlighedskriterierne i be-
kendtgørelsen, dog bortset fra genpåfyldelige tryk-
beholdere omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr.
4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24.
april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.
13) Mælk og mejeriprodukter henhørende under
position 0401-0403 og 0405, dog bortset fra fly-
dende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.
14) Margarine og andre varer henhørende under
position 1517, samt smørbare produkter bestående
af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof
henhørende under position 2106.
15) Hunde- og kattefoder henhørende under positi-
on 2309.10.
16) Saucer, sennep og andre varer henhørende un-
der position 2103 samt tomatpure og tomatsaft hen-
hørende under position 2002.

§ 2. --- 2. § 2, stk. 7-12, ophæves.
Stk. 7. En virksomhed kan dog vælge at beregne

afgift efter stk. 8, jf. stk. 9-12, når emballagen er la-
vet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og
pvc) og beholderen er beregnet til at blive påfyldt
varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt
varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og indgår i pant-
og retursystemet.

Stk. 8. For salgsemballager og multipak, som in-
deholder varer omfattet af § 1, nr. 3-16, bortset fra
de beholdere, der er omfattet af § 2, stk. 1-6, beta-
les der afgift efter vægt. Dette gælder også behol-
dere, som er beregnet til at blive påfyldt varer om-
fattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer om-
fattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant-
og retursystemet, jf. stk. 5. Afgiften udgør for em-
ballage af

pr. kg.
1) pap og papir, primært materiale samt

tekstiler
0,95 kr.

2) pap og papir, sekundært materiale 0,55 kr.
3) plast (undtagen eps og pvc), primært

materiale
12,95 kr.
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4) plast (undtagen eps og pvc), sekun-
dært materiale

7,75 kr.

5) plast (undtagen eps og pvc), højfyldt 7,75 kr.
6) plast (undtagen eps og pvc), UN-god-

kendt
10,35 kr.

7) eps og pcv 20,35 kr.
8) aluminium 33,30 kr.
9) hvidblik og stål 9,25 kr.
10) hvidblik og stål, UK-godkendt 7,40 kr.
11) glas og keramik 1,85 kr.
12) træ 0,55 kr.

Stk. 9. I den afgiftspligtige vægt efter stk. 8 ind-
går alle dele af emballagen. Hvis emballagen består
af flere materialer, beregnes afgiften som summen
af afgifterne af hvert enkelt materiale. Udgør et ma-
teriale mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan
afgiften beregnes efter satsen for dette materiale og
efter emballagens samlede vægt.

Stk. 10. En virksomhed kan dog vælge at beregne
afgiften for den samlede emballage, herunder em-
ballage, der består af laminater, efter satsen for det
materiale i emballagen, der har den højeste afgifts-
sats og efter emballagens samlede vægt, jf. dog
stk. 9, 3. pkt.

Stk. 11. Såfremt der ikke foreligger dokumentati-
on for, at indholdet af sekundært materiale udgør
mindst 50 pct. af emballage nævnt i stk. 8, nr. 2 og
4, skal der betales afgift efter henholdsvis stk. 8, nr.
1 eller 3.

Stk.12. Såfremt der ikke foreligger dokumentati-
on for, at indholdet af fyldstof i emballage nævnt i
stk. 8, nr. 5, udgør mindst 50 pct., skal der betales
afgift efter stk. 8, nr. 3.

§ 3. Den, der med henblik på salg fremstiller af-
giftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-3, § 2 a, § 2
c eller § 2 d, skal anmelde sin virksomhed til regi-
strering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Virksomheder, der pakker eller aftapper
varer nævnt i § 1, nr. 1-3, kan anmelde deres virk-
somhed til registrering.

3. I § 3, stk. 1 og 3, ændres »§ 1, nr.1-3« til »§ 1,
nr.1 og 2«.

Stk. 2. Den, der driver mellemhandel (grossist-
handel) med ubrugte afgiftspligtige varer omfattet
af § 1, nr. 1-3, eller afgiftspligtige varer omfattet af
§ 1, nr. 4-16, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, kan anmelde

4. I § 3, stk. 2, og § 3 a, ændres »§ 1, nr.1-3« til:
»§ 1, nr. 1 og 2«, og »§ 1, nr. 4-16,« udgår.
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sin virksomhed til registrering hos told- og skatte-
forvaltningen.

§ 3a. Registrerede virksomheder er berettiget til,
uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra
andre registrerede virksomheder at modtage ubrug-
te afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-3, og
afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 4-16, §§ 2
a, 2 c eller 2 d.

§ 3. ---
Stk. 4. Virksomheder, der pakker eller aftapper

varer nævnt i § 1, nr. 4-16, skal anmelde deres virk-
somhed til registrering.

Stk. 5. Virksomheder omfattet af stk. 4, som har
et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en
afgift på under 5.000 kr., skal dog ikke registreres
eller betale afgift. En registrering gælder for mini-
mum 2 år, medmindre virksomheden ophører med
at drive afgiftspligtig virksomhed.

5. § 3, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6-8 bliver herefter stk. 4-6.

§ 6. ---
Stk. 6. Emballage, der hos den detailhandlende

påfyldes eller på anden måde anvendes til emballe-
ring af varer omfattet af § 1, nr. 16, med henblik på
salg til den endelige bruger, er fritaget for afgift.

6. § 6, stk. 6, ophæves.
Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de
nærmere regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodt-
gørelse efter stk. 1-6.

7. I § 6, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-6«
til: »stk. 1-5«.

§ 4

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.
januar 2013, foretages følgende ændring:

§ 42. ---
Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i

stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurati-
onsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmel-
sen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hote-
lovernatning. I begge tilfælde er det en forudsæt-
ning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæs-
sig karakter.

1. I § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »50 pct.« til: »75
pct.«

§ 5
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I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 221 af 26. februar 2013, foretages følgende æn-
dring:

1. I § 7 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:
§ 7.
Stk. 1-6---
(Bestemmelserne er nye)

»Stk. 7. I årene 2014 og 2015 forhøjes den i stk. 1
fastsatte grænse for afgiftsfri genopbygning af mo-
torkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2,
fra 65 pct. til 75 pct.

Stk. 8. I årene 2014 og 2015 omfatter reglen i
stk. 5. motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4,
stk. 1, nr. 2, hvor udgiften til genopbygning af mo-
torkøretøjet er opgjort til mere end 65 pct. og indtil
75 pct. af den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter nærmere admi-
nistrative regler for motorkøretøjer omfattet af
stk. 1-6.

2. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-6«
til: »stk. 1-8«.

§ 6

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af
15. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 429 af
1. maj 2013, foretages følgende ændring:

§ 96. ---
Stk. 2. ---

7) Lov om afgift af mineralvand m.v.

2. § 96, stk. 2, nr. 7, ophæves.
Nr. 8-17 bliver herefter nr. 7-16.

§ 7

I lov nr. 431 af 16. maj 2012 om midlertidig ned-
sættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og
afgiftslovgivningen vedrørende midler på uden-
landske konti m.v., foretages følgende ændring:

Bilag 1---
Lov om afgift af mineralvand m.v.

I bilag 1 udgår »Lov om afgift af mineralvand
m.v.«

§ 8

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1402 af 7. december 2010, som ændret ved bl.a. § 9
i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 39 i lov nr. 698 af
25. juni 2010, § 27 i lov nr. 247 af 30. marts 2011,
§ 8 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og § 20 i lov nr.
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551 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 590 af 18. juni
2012, og senest ved § 8 i lov nr. 1395 af 23. decem-
ber 2012, foretages følgende ændring:

Bilag 1
Liste A ---

16) Lov om afgift af mineralvand m.v.

2. Bilag 1, liste A, nr. 16, ophæves.
Nr. 17-34 bliver herefter nr. 16-33.

§ 9

I lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring
af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstof-
forbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og for-
skellige andre love (Indeksering af forskellige
punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering
af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften
og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og el-
biler), som ændret ved § 15 i lov nr. 1353 af 21. de-
cember 2012, foretages følgende ændringer:

§ 13. ---
Stk. 19. Der skal af øl omfattet af øl- og vinaf-

giftslovens § 1, stk. 1, som fra og med den 1. januar
2013 til og med den 31. december 2014 udleveres
til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til
fortoldning eller importeres, betales en afgift på
65,91 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolind-
holdet), og der skal af øl omfattet af øl- og vinaf-
giftslovens § 1, stk. 1, som fra og med den 1. januar
2015 til og med den 31. december 2017 udleveres
til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til
fortoldning eller importeres, betales en afgift på
69,53 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolind-
holdet).

Stk. 20. For hvert finansår ydes der efter øl- og
vinafgiftslovens § 2 en afgiftslettelse pr. hektoliter
stærkt øl (øl med et ætanolindhold på 2,8 pct. vol.
eller derover), der er fremstillet og udleveret af det
enkelte bryggeri. Efter øl- og vinafgiftslovens § 2,
stk. 2, afhænger afgiftslettelsens størrelse af bryg-
geriets udlevering i det foregående finansår af
stærkt øl, der er fremstillet af bryggeriet. Afgiftslet-
telsen efter øl- og vinafgiftslovens § 2 fastsættes i
perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med
den 31. december 2017 således:
1) For bryggerier, der i det foregående år højst ud-
leverede 3.700 hl, udgør afgiftslettelsen fra og med

1. § 13, stk. 19 og 20, ophæves.
Stk. 21-47 bliver herefter stk. 19-45.
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den 1. januar 2013 til og med den 31. december
2014 90,68 kr. pr. hektoliter og fra og med den 1.
januar 2015 til og med den 31. december 2017
95,66 kr. pr. hektoliter. Der forhøjes til nærmeste
hele ørebeløb, der er deleligt med fem.
2) For bryggerier, der i det foregående år udlevere-
de over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør af-
giftslettelsen fra og med den 1. januar 2013 til og
med den 31. december 2014 305.810 kr. divideret
med den udleverede hektolitermængde stærkt øl til-
lagt 8,03 kr. og fra og med den 1. januar 2015 til og
med den 31. december 2017 322.623 kr. divideret
med den udleverede hektolitermængde stærkt øl til-
lagt 8,47 kr. Der forhøjes til nærmeste hele ørebe-
løb, der er deleligt med fem.
3) For bryggerier med en udlevering i det foregåen-
de år på over 20.000 hl udgør afgiftslettelsen fra og
med den 1. januar 2013 til og med den 31. decem-
ber 2014 25,91 kr. pr. hektoliter reduceret med et
kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den
udleverede hektolitermængde stærkt øl med 7.720
og fra og med den 1. januar 2015 til og med den
31. december 2017 27,33 kr. pr. hektoliter reduce-
ret med et kronebeløb, der fremkommer ved at di-
videre den udleverede hektolitermængde stærkt øl
med 7.317. Der forhøjes til nærmeste hele ørebe-
løb, der er deleligt med fem.

2. § 13, stk. 25 og 26, der bliver stk. 23 og 24, af-
fattes således:

Stk. 25. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand
omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som
fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31.
december 2014 udleveres til forbrug fra autorisere-
de oplagshavere, angives til fortoldning eller im-
porteres, betales en tillægsafgift på 8,19 kr. pr. liter,
og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfat-
tet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra
og med den 1. januar 2015 til og med den 31. de-
cember 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede
oplagshavere, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en tillægsafgift på 8,64 kr. pr. liter.

Stk. 26. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand
omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som
fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31.
december 2014 udleveres til forbrug fra autorisere-
de oplagshavere, angives til fortoldning eller im-
porteres, betales en tillægsafgift på 14,01 kr. pr. li-

»Stk. 23. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand
omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som
fra og med den 1. juli 2013 til og med den 31. de-
cember 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede
oplagshavere, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en tillægsafgift på 8,73 kr. pr. liter, og
der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af
øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med
den 1. januar 2015 til og med den 31. december
2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplags-
havere, angives til fortoldning eller importeres, be-
tales en tillægsafgift på 9,38 kr. pr. liter.

Stk. 24. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand
omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som
fra og med den 1. juli 2013 til og med den 31. de-
cember 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede
oplagshavere, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en tillægsafgift på 15,19 kr. pr. liter, og
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ter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand om-
fattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra
og med den 1. januar 2015 til og med den 31. de-
cember 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede
oplagshavere, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en tillægsafgift på 14,78 kr. pr. liter.

der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af
øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med
den 1. januar 2015 til og med den 31. december
2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplags-
havere, angives til fortoldning eller importeres, be-
tales en tillægsafgift på 16,39 kr. pr. liter.«

Stk. 48. Der skal af mineralvand omfattet af mi-
neralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra
og med den 1. januar 2013 til og med den 31. de-
cember 2014 udleveres til forbrug fra registrerede
virksomheder, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en afgift på 164 øre pr. liter, og der skal
af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslo-
vens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar
2015 til og med den 31. december 2017 udleveres
til forbrug fra registrerede virksomheder, angives
til fortoldning eller importeres, betales en afgift på
173 øre. pr. liter.

Stk. 49. Der skal af mineralvand omfattet af mi-
neralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra
og med den 1. januar 2013 til og med den 31. de-
cember 2014 udleveres til forbrug fra registrerede
virksomheder, angives til fortoldning eller importe-
res, betales en afgift på 59 øre pr. liter, og der skal
af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslo-
vens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar
2015 til og med den 31. december 2017 udleveres
til forbrug fra registrerede virksomheder, angives
til fortoldning eller importeres, betales en afgift på
62 øre pr. liter.

3. § 13, stk.48 og 49, ophæves.

§ 10

Lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, ophæves.

27


