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Emne: L217 - afgifter på e-væsker (ændringsforslag)

Til Folketingets Skatteudvalg
Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) er enig i sigtet med lovforslaget, men
forslaget stimulerer trods intentionerne fortsat til et højere nikotinforbrug og øget
selvblanding.
Selvblanding har været en af hovedkilderne til de alvorlige ulykker med e-cigaretter i
USA.
Der er derfor behov for en mindre justering i selve afgiftsstrukturen for at fjerne det
afgiftsmæssige incitament til at blande e-væskerne selv.
Med ændringsforslaget bliver afgiften desuden mere enkelt for virksomhederne at
administrere.

Forslag til ændring af L217
-

Afgiften i §13a i foreslås ændret til en ensartet afgift, i alt 0,125 kr. mg/ml. Se
tabel i bilag.

Baggrund
-

Den foreslåede 3-trins-afgiftsmodel i L217 stimulerer til et højere
nikotinkoncentration, fordi afgiftssatsen er fast på de enkelte trin uanset
nikotinkoncentrationen. Desuden vil afgiften stimulere til større selvblanding
for at fortynde afgiften. Begge dele strider mod intentionen i lovforslaget.
Modellen bør derfor omlægges til én afgiftssats pr. mg nikotin pr. ml.
Regnskabskravene i lovforslaget er netop bygget op til at understøtte denne
afgiftsberegning. Det bliver derfor nemmere for virksomhederne.

Fordele den nye model med kun én sats – afgifter stiger proportionalt med
nikotinstyrken
1. Vi fjerner incitamentet til at vælge højere nikotinstyrke end man ønsker – de
typiske 6 g og 8 g ikoti brugere ”presses” op i hhv. og
g
nikotinforbrug
2. Vi fjerner de afgiftsmæssige gevinster ved selvblanding – afgiften er den
samme om man blander selv eller køber færdige blandinger. 6 og 18 mg
nikotinbrugere begynder at blande selv for at fortynde afgiften.

3. Afgiftssystemet bliver mere enkelt end det foreslede – 3 afgiftssatser
reduceres til én
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