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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 77 af 8. november 2021 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Lars Boje Mathiesen (NB).

Morten Bødskov
/ Peter Bach-Mortensen

Spørgsmål

Vil ministeren beregne, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker gini-koefficienten i 2025 og opdatere tabel 2 i svaret på FIU alm. del – spørgsmål 67 (folketingsåret 2020-21) med denne beregning?
Svar

Afgifter påvirker ikke direkte de disponible indkomster, der normalt danner grundlag for
fordelingsberegninger. Det skyldes, at de disponible indkomster opgøres som den indkomst, der rådes over efter indkomstskat mv., men inden betaling af afgifter. Afgifter har
dog betydning for hvor stort et forbrug, der kan afholdes for en given disponibel indkomst, idet afgifter udhuler den reale værdi af den disponible indkomst. Beregningsteknisk kan en afgiftsændring opgøres som en ækvivalent ændring af den disponible indkomst, hvorved der kan opgøres en ækvivalent ændring i indkomstforskellene målt ved
Gini-koefficienten.
Det bemærkes, at der ved beregning af fordelingsvirkninger tages udgangspunkt i den
umiddelbare virkning af afgiftsændringen. Der tages altså ikke højde for eventuelle afledte
adfærdsvirkninger, der også kan variere på tværs af indkomstgrupper.
Nikotinposer er en relativt ny vare på det danske marked, og de datakilder, Skatteministeriet anvender til at skønne over danskernes forbrug, omfatter ikke forbruget af nikotinposer. Der foreligger således ikke konkrete empiriske data for at vurdere de fordelingsmæssige karakteristika for forbruget af nikotinposer.
Hvis det imidlertid beregningsteknisk lægges til grund, at forbruget af nikotinposer fordeler sig omtrent som forbruget af tobak, skønnes indførelsen af en afgift på nikotinposer
med betydelig usikkerhed at indebære en ækvivalent forøgelse af indkomstforskellene
med 0,01 pct.-point målt ved Gini-koefficienten.
Skatteministeriet har ikke revideret de viste virkninger i tabel 2 i svar til FIU alm. del –
spm. 67 (FT-året 2020-21).
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