
    

 

 

 

 

 

Til 

 Folketingets Skatteudvalg 

 

 

L 145 – Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov 

om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirk-

somhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Indsats mod skatte- og afgiftsund-

dragelse – fair play II). 
 

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10, 11 og 12 af 28. 

februar 2006. 

 

(L 145 – Spørgsmål 8-12) 
 

 

 

 Kristian Jensen  

 

 

 /  Niels Ebbesen

 

 

j.nr. 06-008647 

Dato :  

 

Skatteudvalget 
L 145 - Svar på Spørgsmål 9
Offentligt            



Spørgsmål 8: 
”Vil ministeren oplyse, hvor mange af de såkaldte cola-kontroller SKAT har 

gennemført i hver måned i 2005 og i januar-februar 2006, herunder særskilt hvor 

mange kontroller, der er gennemført i København?” 

 

Svar: 
SKATs såkaldte ”cola-kontroller” vedrører kontrol med øl- og mineralvandsaf-

gifter (afgiftskontrol). Som det fremgår af nedenstående tabel har SKAT i 2005 

afsluttet i alt 822 afgiftskontroller vedr. øl og mineralvand, heraf blev 387 fore-

taget i København. I januar og februar 2006 har SKAT afsluttet 95 afgiftskon-

troller vedr. øl og mineralvand, heraf blev 61 foretaget i København. 

Antal afgiftskontroller i 2005 og januar-februar 2006 i hele landet og i København 

 Antal afgiftskontroller 

hele landet 

Heraf antal afgiftskontroller 

København 

   

2005   

Januar 70 36 

Februar 96 35 

Marts 62 31 

April 141 106 

Maj 49 27 

Juni 127 70 

   

Juli 82 34 

August  39 20 

September  30 11 

Oktober 52 5 

November 31  8 

December 43 4 

   

I alt, 2005 822 387 

   

2006   

Januar 9 4 

Februar 86 57 

   

I alt, 2006 95 61 
Anm.: Tallene er udsøgt den 6. marts 2006, og der vil efterfølgende kunne foretages korrektioner for januar og februar 

2006. København omfatter frem til 31. oktober 2005 Told- og skatteregion København og fra 1. november 2005 Skatte-
center København. 

Kilde: DIPSY.



Spørgsmål 9: 
”Vil ministeren oplyse, i hvor stor en andel af de såkaldte cola-kontroller SKAT 

har fundet ulovlige varer i hver måned i 2005 og i januar-februar 2006, herunder 

særskilt hvor stor andelen er i København?” 

 

Svar: 
Træfprocenten ved afgiftskontroller vedr. øl og mineralvand er udtryk for ande-

len af de afsluttede kontroller, som har medført opkrævning af afgifter. Som det 

fremgår af nedenstående tabel udgjorde træfprocenten ved afgiftskontrollerne i 

2005 65,3 i hele landet og 78,3 i København, mens træfprocenten i januar og 

februar 2006 udgjorde 64,2 i hele landet og 90,2 i København. 

 

Det bemærkes, at de høje træfprocenter er udtryk for en målrettet udvælgelse. 

Træfprocenterne er stadig meget høje, og der er derfor fortsat behov for en mål-

rettet indsats over for den gruppe, der ikke vil følge reglerne. 

 

Træfprocent ved afgiftskontroller i 2005 og januar-februar 2006 for hele landet og 

for København 

 Træfprocent  

hele landet 

Træfprocent 

København 

   

2005   

Januar 61,4 55,6 

Februar 72,9 65,7 

Marts 56,5 83,9 

April 75,9 86,8 

Maj 57,1 63,0 

Juni 85,8 88,6 

   

Juli 65,9 88,2 

August  51,3 70,0 

September  56,7 81,8 

Oktober 19,2 20,0 

November 51,6  62,5 

December 65,1 100,0 

   

I alt, 2005 65,3 78,3 

   

2006   

Januar 77,8 100,0 

Februar 62,8 89,5 

   

I alt, 2006 64,2 90,2 
Anm.: Tallene er opgjort på grundlag af registreringerne den 6. marts 2006, og der vil efterfølgende kunne foretages 

korrektioner for januar og februar 2006. København omfatter frem til 31. oktober 2005 Told- og skatteregion København 
og fra 1. november 2005 Skattecenter København.  

Kilde: DIPSY.



Spørgsmål 10: 
”Vil ministeren oplyse, hvor store lagre SKAT i forbindelse med de såkaldte 

cola-kontroller har beslaglagt i hver måned i 2005 og i januar-februar 2006, her-

under særskilt hvor store lagre SKAT har beslaglagt i København?” 

 

Svar: 
Der foretages ikke beslaglæggelser i forbindelse med afgiftskontroller (cola-

kontroller), men som led i regeringens særlige indsats vedr. Fairplay har SKAT 

siden 15. juli 2005 kunnet gennemføre tilsyn på pantområdet efter Miljøbeskyt-

telsesloven og Pantbekendtgørelsen og i den forbindelse foretage beslaglæggelse 

af upantmærkede varer. Oplysningerne i spørgsmål 10 kan derfor  ikke sammen-

holdes med oplysningerne i spørgsmål 8 og 9. 

Som det fremgår af nedenstående tabel har SKAT i 2005 beslaglagt 424.220 stk. 

dåser eller flasker i medfør af pantbestemmelserne, heraf blev der beslaglagt 

329.934 stk. i København. Beslaglæggelserne udgjorde i januar og februar 2006 

25.302 stk. dåser eller flasker, heraf blev 11.339 stk. beslaglagt i København. 

Disse oplysninger bygger på de mængder, der rent fysisk er blevet oplagret hos 

Dansk Retursystem A/S, der varetager denne opgave. 

 

Antallet af beslaglagte enheder er specielt højt i juli og oktober 2005 pga. større 

aktioner, der er afviklet som kortvarige, periodiske og meget effektfulde kontrol-

ler efterfulgt af mere stille perioder. Nye kontrolaktioner er under planlægning 

og indgår i indsatsplanen for 2006. 

Antal beslaglagte enheder (dåser/flasker) i 2005 og januar-februar 2006 i hele lan-

det og i København 

 Antal beslaglagte enheder 

hele landet 

Heraf antal beslaglagte en-

heder i København 

   

2005   

Juli 180.566 180.566 

August  77.574 77.574 

September  10.177 10.177 

Oktober 109.556 16.335 

November 7.896 6.831 

December 38.451 38.451 

   

I alt, 2005 424.220 329.934 

   

2006   

Januar 10.273 10.273 

Februar 15.029 1.066 

   

I alt, 2006 25.302 11.339 
Anm.: København omfatter frem til 31. oktober 2005 Told- og skatteregion København og fra 1. november 2005 Skatte-

center København. 
Kilde: Dansk Retursystem A/S. 

 

 



Spørgsmål 11: 
”Vil ministeren udarbejde en oversigt over udviklingen i ressource- og persona-

leforbruget i SKAT over de seneste år på indsatsen mod de såkaldte cola-bøder, 

herunder særskilt oplyse ressourceforbruget for København?” 

 

Svar: 
For at opgøre personaleforbruget på specifikke kontroller er det nødvendigt at 

sammenholde registreringer i SKATs sagsstyringssystem med oplysninger i le-

delsesinformationssystemet. Dette forhold indebærer, at opgørelsen af personale-

forbruget vil være forbundet med stor usikkerhed ikke mindst på regionalt ni-

veau. 

 

I 2004 brugte SKAT 12,1 årsværk på afgiftskontroller, heraf 6,6 årsværk i Kø-

benhavn. I 2005 blev anvendt 9,4 årsværk i hele landet, heraf 4,3 årsværk i Kø-

benhavn. Hertil kommer i 2005 ressourceforbrug på kontrol af pant, som blev 

muliggjort pr. 15/7-2005. Omregnet til helårstal svarer det til 7 årsværk, hvoraf 

langt hovedparten vedrører København. Det oplyste årsværksforbrug er gennem-

snitstal. Ved kontrolaktioner bruges der typisk langt flere kontrolmedarbejdere - i 

enkelte aktioner helt op til 60 medarbejdere. Til de anførte årsværk skal tillægges 

personaleforbruget på overtrædelsessager, opkrævning og inddrivelse, der i 

SKAT ikke registreres specifikt på typer af sager. 

 



Spørgsmål 12: 
”Vil ministeren udarbejde en oversigt over det budgetterede i ressource- og per-

sonaleforbruget i SKAT i 2006 på indsatsen mod de såkaldte cola-bøder, herun-

der særskilt oplyse ressourceforbruget for København?” 

 

Svar: 
Jeg kan oplyse, at Skattecentrene netop er ved at planlægge ressourceforbruget 

på baggrund af SKATs indsatsplan for 2006, hvor indsatsen på dette område 

specifikt indgår. Jeg kan derfor ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om 

det forventede forbrug af årsværk på dette område.  

 

 


