Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198
Offentligt
Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 356
Offentligt

J.nr.
j.nr. 13-0093464
Dato : 25.03.2013

Til
Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356af 14. marts 2013.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Brian Mikkelsen (K).
(Alm. del).

Holger K. Nielsen

/

Jon Mikkelsen

Spørgsmål:
"Med henvisning til, at illegal handel med en række nydelsesmidler er et alvorligtkonkurrenceforvridende element for den danske detailhandel, bedes ministerenredegøre for:
- Antallet af beslaglæggelser af illegalt indførte nydelsesmidler, som SKAThar
foretaget i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, fordelt på henholdsvis
øl,sodavand, vin, spiritus, alkoholsodavand, slik/chokolade og cigaretter.
- Antallet af beslaglæggelser opdelt per produktkategori (øl, sodavand, vin,
spiritus, alkoholsodavand, slik/chokolade og cigaretter) per region.
- Mængderne af beslaglagte illegalt indførte nydelsesmidler i henholdsvis
2010, 2011 og 2012, fordelt på henholdsvis øl, sodavand, vin, spiritus, alkoholsodavand,slik/chokolade og cigaretter.
- Beslaglagte mængder per produktkategori (øl, sodavand, vin, spiritus, alkoholsodavand,slik/chokolade og cigaretter) opdelt per region.
- Det indkasserede provenu samt bødeindtægter i forbindelse med beslaglæggelsernei henholdsvis 2010, 2011 og 2012."
Svar:
SKAT fører ikke statistik over antal beslaglæggelser og mængder af beslaglagte
varer.
SKAT fører alene statistik over kontrolbesøg, og de efterbetalinger der sker i
forbindelse med kontrolbesøgene.
SKAT har udarbejdet en statistik over hvor mange kontrolbesøg, der er gennemført inden for chokolade- og sukkervareafgift, mineralvandsafgift, spiritusafgift,
afgift af cigaretter, vinafgift og ølafgift, og størrelsen af de afledte efterbetalinger.
Da der er tale om tal fra 2010, 2011 og 2012, er statistikken opdelt per Skatteregion og vedlægges svaret.
Statistikken indeholder ikke kontroller og kontrolresultater opnået ved toldkontrol på grænsen.
SKATs statistik indeholder ikke selvstændige oplysninger om alkoholsodavand.
Kontroller og efterbetalingsbeløb vedrørende alkoholsodavand er inkluderet i
tallene for enten vinafgift, ølafgift eller spiritusafgift, afhængig af om alkoholsodavanden er fremstillet på basis af vin, øl eller spiritus.
SKATfører ikke speciel statistik over bødeindtægter i forbindelse med beslaglæggelse.

