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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 64 - Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af
lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af
afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre
særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler
på spiritus m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 10 af 26. november 2014. Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen.

Benny Engelbrecht
/ Jeanette Rose Hansen

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere høringssvaret fra Skattefaglig Forening, hvor der bl.a. står
følgende: ”Det er SRFs opfattelse, at en afskaffelse af kravet om banderolering vil føre til
øget smugleri af spiritus samt større afgifts- og momssvindel. SRF lægger vægt på, at
bortfald af kravet om banderolering vil gøre det vanskeligere for SKAT ved en fysisk
kontrol at konstatere, om der er betalt afgifter og moms på spiritus. SRF finder det væsentligt til dette at bemærke, at det direkte af lovforslagets side 19 under punkt 2.1., næstsidste afsnit, klart fremgår, at ”Banderolens primære funktion er derfor i dag alene synlig
dokumentation for, at varen er beskattet”. Det er således klart og tydeligt, at banderolen
er nødvendig for at gennemføre fysisk kontrol af sådanne varer.”
Svar

SKATs kontrol er risiko- og væsentlighedsbaseret. I dag skal alle virksomheder kunne
fremlægge fakturer på deres varekøb, herunder køb af spiritus. SKAT vil derfor som led i
deres kontrol kunne følge transaktionsporet, ligesom man gør for alle andre varer. I et
vist omfang vil flaskestørrelser og etiketter, som normalt ikke er på det danske marked,
også indgå i kontrollen.
Endvidere har SKAT et system, der understøtter, at der er betalt den fornødne afgift. Der
henvises i øvrigt til mit svar på SAU spørgsmål 9 til L 64 (2014-15).
Banderolen har i dag ingen betydning for afregning af spiritusafgiften, og der er således
ingen direkte sammenhæng mellem afgiftsbetalingen og banderoleringen.
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