Faktaark

Grøn skattereform i flere faser
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om grøn skattereform.
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt, at den grønne omstilling ikke skal
ske på bekostning af vækst og beskæftigelse. Derfor skal afgifts- og tilskudssystemet indrettes
under hensyn til dansk erhvervsliv, arbejdspladser og konkurrenceevne, så produktion og udledninger ikke blot flyttes til udlandet.
Derudover er det nødvendigt at gennemføre et udviklingsarbejde for at udvide afgifterne til
områder, som i dag er fritaget for afgifter, fx olieindvinding og -raffinering samt landbrugets
ikke-energirelaterede udledninger. Den grønne skattereform gennemføres derfor i to faser.
Første fase (2020-2022) omfatter de første skridt i retningen af en højere og mere ensartet
afgift på CO2e-udledninger med udgangspunkt i det eksisterende energiafgiftssystem. Energiafgiften på fossile brændsler for erhverv forhøjes med 6 kr. pr. GJ.
Næste skridt bliver en udvidelse af afgiftsgrundlaget til områder, der er relativt veldefinerede,
herunder bl.a. CO2-udledninger fra olie- og gasindvinding og olieraffinering, CO2e-udledninger
i forbindelse med mineralogiske processer, fossile brændsler til elproduktion samt øvrige CO2afgiftsfritagelser.
Samtidigt arbejdes der for at omlægge energiafgifterne til en mere direkte og ens afgift på
CO2e-udledning. I en sådan omlægning vil den relative beskatning af brændsler som fx naturgas, olie og kul ændres. Formålet med omlægningen er at fremme brugen af de brændsler,
som belaster klimaet mindst, og udfase brugen af de mest belastende brændsler.
Anden fase (2023) skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift under hensyntagen til
lækageeffekter mv. Heri kan også indgå regulering af områder, der i dag ikke er afgiftsomfattet. Det er aftaleparternes ambition, at Danmark i 2030 skal have en ensartet CO2e-afgift.
I 2025 genbesøges aftalen for at vurdere afgiftsniveauet og kompensationen af virksomhederne i lyset af de opnåede CO2e-reduktioner og den øvrige gennemførte regulering.

Ekspertgruppe
Der nedsættes en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet
CO2e-regulering i anden fase. Ekspertgruppen skal også vurdere fordele og ulemper ved henholdsvis en reguleringsløsning og en CO2e-afgift for landbrugssektoren.
Arbejdet skal indebære, at den foreslåede CO2e-regulering bedst muligt understøtter indførelsen af nye teknologier for såvel industri som landbrug. Ekspertgruppen skal desuden komme
med forslag til mulige måder at konstruere kompensationsmekanismer. Ekspertgruppen skal
endvidere beskrive mulige indfasningsprofiler og kompensationsmekanismer, herunder også
for perioden 2023-2025.
Ekspertgruppen skal udarbejde scenarier, som bidrager væsentligt til 70 pct.-målsætningen i
2030 og belyser sammenhængen til kvotesektoren samt udviklingen i EU’s-kvotesystem både
med hensyn til grundlag og kvotepris., og som samlet set sigter mod at være provenuneutrale.
Ekspertgruppen skal delafrapportere senest ultimo 2021 og færdiggøre sit arbejde i efteråret
2022.
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