
   J.nr. 12-0173664

   Dato: 5. september 2012

Til

Folketinget - Skatteudvalget

L 197 - Forslag til lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstoffor-
brugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (In-
deksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regu-
lering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlæn-
gelsen af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler). 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 20 af 5. september 2012. Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Thor Möger Pedersen

/  Lene Skov Henningsen

Skatteudvalget 2011-12
L 197 , endeligt svar på spørgsmål 20
Offentligt



Side 2

Spørgsmål: 

Det fremgår af ministerens kommentar af 3. september 2012 (bilag 13) til Bryggeriforenin-
gens henvendelse af 29. august 2012 (bilag 10), at indtægtslisterne viser et fald i det hjem-
lige salg på 7 pct. på øl og 9 pct. på læskedrikke. Bryggerierne melder om et fald i salget af 
øl og læskedrikke på hhv. 9,6 pct. og 7,9 pct. Kan ministeren på baggrund dels af egne tal, 
dels af Bryggeriforeningens tal beregne antallet af tabte arbejdspladser som følge af afgifts-
stigningerne den 1. januar 2012?

Svar: 

Som det fremgår af min besvarelse af L 33, spørgsmål 30 af 2. december 2011, bidrager af-
giftsstigningerne pr. 1. januar 2012 til at finansiere finansloven for 2012, der samlet set har 
en positiv effekt på beskæftigelsen. 

Herudover fremgår det af min kommentar til bilag 13, at salgsnedgangen i 1. halvår 2012 
nogenlunde svarer til, hvad der blev forventet i forbindelse med behandlingen af lovforslag 
L 33, der blev fremsat d. 21. november 2011. Afvigelserne imellem bryggeriernes salgstal 
og Skatteministeriets tal kan skyldes andre forhold, f.eks. at udenlandsk produceret øl har 
fremgang i Danmark. 

På det foreliggende grundlag må det derfor også forventes, at danskernes grænsehandel i 
udlandet og udlændinges grænsehandel i Danmark i det store hele har udviklet sig som 
skønnet i forbindelse med behandlingen af L 33.

Ændringer i grænsehandelen vil, som det også fremgår af min besvarelse af spørgsmål 19,
påvirke beskæftigelsen i detailhandelen. 

Danskernes øgede grænsehandel i udlandet og udlændinges faldende grænsehandel i Dan-
mark som følge af afgiftsforhøjelserne i L 33 blev skønnet at medføre et fald i beskæftigel-
sen i detailhandelen på hhv. 390 beskæftigede og 90 beskæftigede, dvs. i alt omkring 480, 
jf. mine besvarelser på S 976 af 24. november 2011 og L 33, spørgsmål 57 af 8. december 
2011. Ud af faldet på i alt 480 beskæftigede kan omkring 50 henføres til den faldende om-
sætning med øl og sodavand. 

  


