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L 197 - Forslag til lov 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 forlængelsen af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 13 af 20. august 2012. Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Thor Möger Pedersen
/ Tor Christensen

Spørgsmål:
Frygter ministeren ikke, at man kan få en ketchup-effekt af de nye afgiftsstigninger, når
man ikke kender omfanget af grænsehandelen efter de sidste stigninger pr. 1. januar 2012,
hvilket reelt betyder at ”man lovgiver i blinde”, og det faktum, at den nye grænsehandelsrapport heller ikke er kommet endnu?
Svar:
Som nævnt i mit svar på spørgsmål 9, er det endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne for
grænsehandlen af afgiftsforhøjelserne pr. 1. januar 2012, men vi følger udviklingen nøje.
Jeg mener derfor ikke, at man kan sige, at den foreslåede indeksering svarer til ”at vi lovgiver i blinde”, blot fordi vi endnu ikke har set grænsehandelseffekterne af de seneste forhøjelser.
Det er i øvrigt helt i overensstemmelse med fremgangsmåden i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på cigaretter og tobak, som blev gennemført af den tidligere regering og Dansk
Folkeparti i Forårspakke 2.0 samt det efterfølgende Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0,
hvor man endnu ikke kendte effekterne af den første forhøjelse, før man vedtog en yderligere forhøjelse. I den forbindelse bør det bemærkes, at grænsehandelseffekterne på cigaretter og tobak skønnes at være langt større end grænsehandelseffekterne på de varer, som
indgår i indekseringen i dette lovforslag.
Hertil kommer, at der kun er tale om en indeksering af afgifterne, for at sikre at de ikke udhules over tid. Det må derfor forventes, at indekseringen i vid udstrækning blot fastholder
prisspændet i forhold til vores nabolande og dermed ikke øger tilskyndelsen til at grænsehandle, jf. svar på spørgsmål 4.
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