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Fra: Bjørn B. Christiansen [Branchedanmark] [mailto:bbc@branchedanmark.dk]
Sendt: 25. maj 2021 13:11
Til: Jette Marlene Hansen <Jette.Marlene.Hansen@ft.dk>
Emne: Henvendelse vedr. L217 - opfølgende henvendelse vedr. den tyske model for afgift på e-væsker
(ligefrem proportionalitet)

I forlængelse af brancheforeningens tidligere henvendelse samt foretrædet for udvalget
20.05.2021 er der særligt to områder, der påkalder sig interesse ift. ministerens svar til udvalget.
Der henvises i besvarelserne til den forestående revision af Tobaksbeskatningsdirektivet og andre
EU-landes valgte afgiftsmodeller på e-væsker.
I den forbindelse skal udvalget særligt være opmærksom på to forhold, som ikke er omtalt i
besvarelserne, nemlig at
1) Den tyske Forbundsdag og Bundesrat p.t. behandler et forslag

(Tabaksteuermodernisierungsgesetz, TabStMoG), hvor afgiftsgrundaget er nikotin
mg/ml. Beskatningen er derfor ligefrem proportional med nikotinindhold og volumen, altså
det samme som i forslaget fra e-cigaretbranchen (BECIG).
2) Estland har netop suspenderet afgiften på e-væskeområdet frem til 2022 pga.

uønsket adfærd.
Vi er derfor ikke i tvivl om, at hvis Danmark skulle satse på en model for hvad der fremover
måtte forventes som fælles europæisk afgiftsmodel, ville den tyske model være et bedre
bud på en ny fælles model.
Modellen med afgift pr. mg/ml pr. ml væske er ligefrem proportional og løser det
blandingsproblem, Skatteministeriet også selv er opmærksom på. Vi skal derfor endnu
engang opfordre til at revurdere afgiftsmodellen til fordel for den foreslåede model, da fx
3 mg og 6 mg. nikotinstyrker udgør ca. 50% af markedet og selvblandingsincitamentet
derved er meget stort.
Alternativt bør tilføjes et 3.trin i modellen på 6 mg. nikotinstyrker på 0,75 kr. mg/ml.
Derved løses en nok den væsentligste del af problemet med afgiftsinduceret
selvblandingsaktivitet og de sundhedsmæssige risici dette er forbundet med.
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