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Revideret skøn for tobaksafgifterne 

S og SF har i udspillet Fair Forandring fra august 2009 foreslået at øge tobaksafgif-
terne svarende til, at prisen på cigaretter stiger med 10 kr. pr. 20 stk. S og SF har 
på baggrund af Forebyggelseskommissionens rapport skønnet merprovenuet her-
fra til 0,9 mia. kr. efter adfærd og grænsehandel. Forslaget indgår også i Fair løsning 
og i S og SF’s finanslovforslag.  

Det er ved beregningerne lagt til grund, at partierne ønsker at gennemføre den 
foreslåede afgiftsforhøjelse i tillæg til gældende regler, dvs. udover det, der er gen-
nemført med Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0. 

Finansministeriet vurderede i efteråret 2009, at merprovenuet fra den foreslåede 
forhøjelse ville udgøre ca. 0,5 mia. kr. efter tilbageløb, virkning på forbrugssam-
mensætning og grænsehandel (men ekskl. mulige virkninger på arbejdsudbuddet), 
jf. svar på Finansudvalget spørgsmål nr. 164 af 31. august 2009.  

5. maj 2010 offentliggjorde Skatteministeriet Status over grænsehandel 2010. I denne 
rapport er virkningen på grænsehandlen af store ændringer i afgifterne på blandt 
andet tobak revurderet. Revurderingen af virkningen på grænsehandlen skal 
blandt andet ses i sammenhæng med, at den nye grænsehandelsrapport indeholder 
konkrete skøn for ”ketchupeffekten” baseret på britiske og norske erfaringer ved 
store afgiftsændringer. 

Status over grænsehandel 2010 ligger til grund for vurderingen af de afgiftsforhøjelser, 
svarende til en prisstigning på 2 kr. pr. pakke, der indgår i Serviceeftersyn af Forårs-
pakke 2.0. Med de forhøjelser af tobaksafgifterne, der blev aftalt i Serviceeftersyn af 
Forårspakke 2.0, er det vurderingen, at der ikke kan opnås et merprovenu ved yder-
ligere forhøjelser af afgifterne.  

Det fremgår således af aftalen om Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0, at ”I den 
seneste grænsehandelsrapport er der foretaget konkrete skøn for ’ketchupeffekten’ baseret på 
britiske og norske erfaringer. De peger på, at det maksimale provenu allerede opnås ved en 
Prince pris på 39 kr., svarende til ca. 2 kr. pr. pakke i forhold til de nuværende priser.” Det 
fremgår desuden, at ”Regeringens grænsehandelsanalyser viser, at det vil være forbundet med 
betydelig risiko for faldende provenu og fremkomsten af et større parallelt marked at øge tobaks-
afgifterne ud over det foreslåede.” Aftalen om Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 blev of-
fentliggjort på www.skm.dk d. 5. maj 2010. 

Det fremgår af svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 159 af 12. maj 2010, som er 
udarbejdet på baggrund af Status over grænsehandel 2010, at Finansministeriet i for-
bindelse med vurderingen af S og SF’s udspil Fair Løsning har revurderet finansie-
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ringspotentialet fra den foreslåede forhøjelse af tobaksafgiften. Det er vurderin-
gen, at den foreslåede afgiftsforhøjelse indebærer et provenutab på 0,8 mia. kr. 
efter tilbageløb, virkning på forbrugssammensætning og grænsehandel (men ekskl. 
mulige virkninger på arbejdsudbuddet). Skønnet er således nedjusteret med 1¼ 
mia. kr. som følge af det reviderede grundlag, som også er anvendt i Serviceeftersyn 
af Forårspakke 2.0. 

De konkrete britiske og norske erfaringer, som er anvendt ved det seneste skøn 
over grænsehandelsvirkningerne, giver grund til at forvente, at en kraftig stigning i 
grænsehandel og smugleri kan indtræffe ved et prisniveau, som ikke er særligt me-
get højere end det aktuelle prisniveau i Danmark.  

I England skønnes andelen af illegale og grænsehandlede cigaretter således at ud-
gøre omkring 6 pct. af forbruget i 1997-1998, men 27 pct. (9 pct. grænsehandel og 
18 pct. illegale cigaretter) i 2003-2004, da prisen på 20 stk. cigaretter steg fra ca. 
26,5 kr. til 39,5 kr. pr. 20 stk., jf. Status over Grænsehandel 2010. 

Det bemærkes, at Skatteministeriets beregninger til brug for Forebyggelseskom-
missionens arbejde ligeledes er revurderet. Såvel de oprindelige som de reviderede 
beregninger kan findes i Status over grænsehandel 2010.  

Endelig bemærkes, at Sverige gennemførte en betydelig afgiftsstigning på cigaret-
ter i 1997, således at prisen for 20 stk. Prince var ca. 10 kr. over den danske. Imid-
lertid steg grænsehandlen og den illegale handel kraftigt. På den baggrund blev 
afgifterne i Sverige sat ned igen i 1998.  

 


	Revideret skøn for tobaksafgifterne

