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L 32 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov
om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas
og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 9 af 2. december 2011.

Thor Möger Pedersen
/ Torbjørn Christensen

Spørgsmål:
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at forslaget om en højere værdi af bundfradrag
i den NOxafgiftspligtige mængde skal notificeres til Kommissionen efter EU’s statsstøtteregler, og at denne del af forslaget ikke kan træde i kraft før Kommissionens godkendelse
foreligger. Forventer ministeren, at Kommissionens godkendelse kan foreligge inden ikrafttrædelsestidspunktet – som nu foreslås udskudt et halvt år? Hvad er de økonomiske konsekvenser for virksomhederne, hvis godkendelsen ikke foreligger, når lovforslaget i øvrigt
træder i kraft?

Svar:
Der er kun ét statsstøttespørgsmål ved forhøjelsen af NOx-afgiften, nemlig at værdien af
bundfradraget øges. I praksis er der alene én virksomhed, der udnytter bundfradraget, og
det er Aalborg Portland A/S. Kommissionen skal godkende denne statsstøtte.
Ved lovforslaget justeres bundfradraget, så værdien ikke stiger helt så meget som ellers.
Hermed reduceres risikoen for, at Kommissionen finder, at støtten er uforholdsmæssig stor.
Skatteministeriet vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at støtten vil blive godkendt.
Kommissionen kender virksomhedens forhold fra andre statsstøttesager, og virksomheden
har selv en interesse i hurtigt at forsyne Skatteministeriet med de oplysninger, der er nødvendige for at besvare Kommissionens spørgsmål. Ved regeringens forslag er der derfor
gode chancer for, at EU’s godkendelse kan foreligge inden 1. juli 2012. Men der er ikke
sikkerhed herfor.
Hvis godkendelsen (som skal sættes i kraft via bekendtgørelse) måtte blive forsinket vil opkrævningen af afgiften være baseret på den nuværende værdi af bundfradraget. Virksomheden vil da skulle indbetale omkring 1½ mio. kr./måned mere end ønsket ved lovforslaget.
Virksomhedens bundfradrag vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2012,
når godkendelsen måtte foreligge, herunder være sat i kraft via bekendtgørelse. Tilbagebetalingen vil dog ikke være forrentet.
Virksomheden er meget velkonsolideret, så det udgør næppe et større selvstændigt problem, at skulle lægge midlerne ud indtil godkendelsen/ikrafttrædelsen måtte foreligge. Den
økonomiske belastning vil derfor være forrentningen.
Måtte godkendelse foreligge 1. august, og renten er 0,5 pct. pr. måned, vil tabet være ca.
7.500 kr. Ved godkendelse 1. september vil tabet være ca. 22.500 kr. Ved godkendelse 1.
oktober vil tabet være 45.000 kr. etc.
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