
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. maj 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 979 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 979:  

”Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra justitsministeren og skatteministeren 

– ko e tere artikle  ”Illegal to a o i dustr  flourishing in Australia as go- 

er e t hikes ta es” ragt på . e s. o .au de  6. aj 6, h or det 

fremgår, at Australien kan måle store tab i skatteindtægterne og øget krimina- 

litet som følge af salg af illegale cigaretter efter Australien har sat skatten på 

cigaretter op?” 

 

Svar: 

Jeg har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at vurdere de informationer, 

artiklen fremfører om udviklingen i den illegale handel i Australien.  

 

I forhold til en vurdering af sammenhængen mellem tobaksafgifter og illegal handel 

mv. i Danmark har jeg indhentet bidrag fra Skatteministeriet:  

 

Skatteministeriet oplyser, at ”der skønnes at være en sammenhæng mellem niveauet 

for tobaksafgifterne i Danmark og danskernes grænsehandel samt illegale handel 

med cigaretter. Omfanget af grænsehandel og illegal handel afhænger dog også af 

priser og afgifter på cigaretter i andre lande. Jo større forskellen er i cigaretpriser inkl. 

afgifter mellem Danmark og andre lande, jo større er tilskyndelsen til grænsehandel 

og illegal handel mellem landene. Værdien af danskernes grænsehandel med cigaret-

ter har generelt være faldende over de seneste år, jf. Status over grænsehandel 2017, 

Skatteministeriet”. 
 

Jeg kan henholde mig til Skatteministeriets oplysninger.  

 

Jeg desuden oplyse, at et sporings- og sikkerhedsmærkningssystem for tobaksvarer 

skal træde i kraft den 20. maj 2019, jf. hhv. artikel 15 og 16 i Tobaksvaredirektivet 

(2014/40/EU). Hensigten er at bekæmpe den illegale handel med tobaksprodukter. 
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