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8. Told og forbrugsafgifter

8.1 Bogførte told og forbrugsafgifter

I modsætning til kapitel 3's oplysninger om indbetalinger af told og forbrugsafgifter
bygger dette kapitels oplysninger på indtægten, som den bogføres af Told- og Skat-
testyrelsen samt Centralregistret for motorkøretøjer.

Den afgiftspligtige omsætning, der ligger til grund for dette kapitels afgiftstal, ligger
tidsmæssigt før bogføringen af indtægten fra told og forbrugsindtægter, der atter
ligger før indbetalingen. Både indberetningsfristen og indbetalingsfristen varierer
stærkt fra afgiftsområde til afgiftsområde. Der kan i denne forbindelse sondres mel-
lem 5 hovedgrupper af afgifter, og i oversigtstabellen er tidsforskydningerne mellem
omsætning, indtægtsføring og indbetaling angivet.

Kortfattet oversigt over indberetnings- og indbetalingsfrister i forbindelse
med told og forbrugsafgifter

Indberetningsfrist Indbetalingsfrist

Indenlandsk moms,
byerhvervene

1 måned + 15 dage efter et
kvartals udløb

1 måned + 15 dage efter et
kvartals udløb

Indenlandsk moms,
landbrug mv.

2 måneder + 20 dage efter et
halvårs udløb

halvdelen: 3 mdr. efter
indberetningsfristen
halvdelen: 6 mdr. efter
indberetningsfristen

Moms og punktafgifter
af importvarer

Told
}registreres løbende af toldvæ-

senet, som foretager månedlige
opgørelser

{
udgangen af måneden efter ind-
førselsmåneden
den 15. i måneden efter ind-
førselsmåneden

Punktafgifter af
indenlandsk
producerede varer

varierer som hovedregel fra 8
til 15 dage efter regnskabs-
månedens udløb.
(en række undtagelser)

som hovedregel ved udgangen
af måneden efter regnskabs-
måneden

Anm. Visse virksomheder kan få tilladelse til at anvende en kortere eller længere afgiftsperiode, ligesom der i forbind-
else med ændringer i afgiftssatser mv. ofte fastsættes særlige regler for angivelse for perioderne før og efter ændrings-
datoen.

Statens momsindtægter fra byerhvervene i ét kvartal hidrører således stort set fra
omsætningen i det forudgående kvartal. Landbrugets moms indtægtsføres først et
halvt år efter omsætningen, og der går yderligere 3-6 måneder, før indbetalingen fin-
der sted. Told samt moms og punktafgifter af importerede varer registreres ved ind-
førslen, og indbetalingen skal ske i den følgende måned. Endelig varierer reglerne for
indberetning og indbetaling af de forskellige punktafgifter på indenlandsk produce-
rede varer.

8.2 Afgiftsændringer mv. i 1997 og starten af 1998

Der er i løbet af 1997 og starten af 1998 gennemført en række afgiftsændringer mv.
hvoraf de vigtigste omtales i det følgende.

−  I løbet af 1997 og 1998 er energi- og miljøafgifterne hævet flere gange.

Oversigtstabel

Satsændringer
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−  Afgiften på øl er hævet den 1. maj 1997 til 268,50 kr. pr. hl for skatteklasse 1, til
345,75 kr. pr hl for skatteklasse 2, til 460,75 kr. pr. hl for skatteklasse 3, til
510,25 kr. pr. hl for skatteklasse 4 og 27,00 kr. pr. pct. Plato for skatteklasse 5.

−  Afgiften på vin er hævet den 1. maj 1997 til 4,50 kr. pr. liter for vin under 8,5
pct. vol., til 7,05 kr. pr. liter mellem 8,5 og 14,9 pct. vol. og 10,55 kr. pr. liter
over 15 pct. vol.

−  Afgiften på naturgas er hævet den 1. januar 1998 til 164 øre pr. Nm3.
−  Afgiften på poser af papir eller plast er hævet den 1. januar 1998 til 10 kr. pr. kg

for poser af papir og til 22 kr. pr. kg for poser af plast.
−  Afgiften på kaffe er hævet den 1. januar 1998 til 5,45 kr. pr. kg for rå kaffe, til

6,54 kr. pr. kg for brændt kaffe og til 14,17 kr. pr. kg for kaffeekstrakter.
−  Afgiften på te er hævet den 1. januar 1998 til 6,25 kr. pr kg.
−  Afgiften på frugtvin er hævet den 1. januar 1998 til 1,00 kr. pr. liter.
−  Afgiften på chokolade- og sukkervarer er hævet den 1. januar 1998 til 14,20 kr.

pr. kg.
−  Afgiften på konsum-is er hævet den 1. januar 1998 til 3,40 kr. pr. liter.

−  Afgiften på visse detailsalgspakninger er den 1. januar 1998 omlagt til nu også at
omfatte flasker og dunke til andre varer (ekskl. medicin og mejeriprodukter) end
til bl.a. spiritus, vin, øl, mineralvand mv, og som har et rumindhold på under 20
liter.

−  Afgiften på passagerer er den 1. januar 1998 omlagt til at omfatte alle flyrejser
fra dansk lufthavn (omfatter ikke transit/transferpassagerer), og blev ved samme
lejlighed hævet til 75 kr. pr. passager.

−  Der indføres en afgift på spildevand, der udledes til søer, vandløb eller havet.
Endvidere betales afgift af spildevand der nedsives eller som udledes på marker
eller lignende med henblik på nedsivning. Afgiften udgør 20 kr. pr. kg for total-
nitrogen, 110 kr. pr. kg for totalfosfor og 11 kr. pr. kg for organisk materiale
opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5(modificeret)). I 1997 udgør
afgiften kun halvdelen af de nævnte beløb.

8.3 Oversigt over afgiftssatser 1988-1997

De afgiftssatser, der redegøres for i dette afsnit, er de satser, der direkte fremgår af
de enkelte afgiftslove mv. Punktafgifterne indgår normalt i den merværdiafgiftsplig-
tige omsætning, således at der også er moms på afgiften. En forhøjelse af en punkt-
afgiftssats vil derfor normalt medføre en større forhøjelse af detailprisen. Dette gæl-
der dog ikke for registreringsafgiften, vægtafgiften, afgifterne af forsikringer for mo-
torkøretøjer og lystbåde samt afgiften på charterflyvning, da der i disse tilfælde ikke
er tale om nogen momspligtig omsætning. For energiafgifterne (bortset fra benzin-
afgiften) skal nævnes, at momsregistrerede virksomheder normalt kan få refusion for
afgiften af den energi, der er forbrugt i virksomheden.

8.3.1 Told og importafgifter
Tilpasningerne af de danske toldsatser til EU's toldtarif er afsluttet den 1. januar
1978, og fra denne dato er tolden fuldstændig afviklet overfor de andre medlemslan-
de. Samtidig overføres hele toldindtægten (fraregnet 10 pct. i opkrævningsgebyr) til
EU, se afsnit 8.3.14.

Ændringer i afgifts-
pligtens omfang

Nye afgifter fra
1. januar 1997

Told
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Herunder hører landbrugsimport- og eksportafgifterne, produktionsafgiften af suk-
ker samt udligningsafgiften af lageromkostninger for sukker. Afgifterne opkræves i
medfør af EU-regler af medlemslandene, herunder Danmark.

8.3.2 Merværdiafgift (moms)
Fra den 3. juli 1967 blev den almindelige omsætningsafgift ændret fra den hidtidige
engrosledsafgift til en merværdiafgift. Afgiften beregnes som en procentdel af den
afgiftspligtige omsætning, heri ikke indbefattet afgiften.

Periode Pct. Lovgrundlag

29.06.1970-28.09.1975 15,00 Lov nr. 242 af 4. juni 1970
29.09.1975-29.02.1976   9,25 Lov nr. 436 af 16. sept. 1975
01.03.1976-02.10.1977 15,00 Lov nr. 436 af 16. sept. 1975
03.10.1977-30.09.1978 18,00 Lov nr. 439 af 6. sept 1977
01.10.1978-29.06.1980 20,25 Lov nr. 443 af 13. sept. 1978
30.06.1980-31.12.1991 22,00 Lov nr. 219 af 4. juni 1980
01.01.1992- 25,00 Lov nr. 891 af 21. dec. 1991

Som et led i harmoniseringen af momsbestemmelserne i EU-landene blev momsplig-
ten udvidet den 1. oktober 1978 til generelt også at omfatte alle tjenesteydelser bort-
set fra visse i loven nævnte (lov nr. 204 af 10. maj 1978).

Fra og med den 21. maj 1970 opkræves momsen af importen med samme satser som
den indenlandske moms.

Den 1. januar 1993 blev EU et fælles marked uden indre grænser. Som følge heraf
blev importmomsen for EU-landene afskaffet, mens momsreglerne for handel med
lande uden for EU og reglerne for indenlandsk handel ikke blev ændret (jf. Rådets
direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991). Disse ændringer har skabt en beta-
lingsforskydning i de bogførte og indbetalte momsindtægter (tabel 8.1 og 3.2), mens
de nationalregnskabsmæssige opgørelser (tabel 2.6), der følger vare- og tjeneste-
strømmene, ikke er påvirket af omlægningerne.

Den 16. december 1973 indførtes et tilskud til nedsættelse af forbrugerpriserne på
mælk og mejeriprodukter, således at disse varer friholdtes for moms (lov nr. 565 af
7. november 1973).

Fra og med den 2. maj 1975 ændredes tilskudsordningen for mælk og mejeriproduk-
ter, således at ordningen herefter alene omfatter konsummælksprodukter bortset fra
piskefløde og creme fraiche (lov nr. 125 af 18. april 1975). Den 3. oktober 1977 ud-
videdes ordningen til også at omfatte margarine.

Fra og med den 5. marts 1984 ophævedes tilskuddet til sødmælk og kærnemælk,
samtidig med at tilskuddet til letmælk blev nedsat (lovbek. nr. 70 af 28. feb. 1984).

8.3.3 Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)
Ved en omlægning af arbejdsmarkedsbidragene den 1. januar 1988 blev indført et
nyt generelt bidrag (AMBI) på 2,5 pct. af private virksomheders momsgrundlag eller
lønsum. Bidraget afløste en række andre ordninger på arbejdsmarkedet, se kapitel 3.

Arbejdsmarkedsbidraget blev ophævet den 1. januar 1992 (lov nr. 891 af 21. decem-
ber 1991).

Import- og eksport-
afgifter

Indenlandsk moms

Afgiftssats

Importmoms fra
1970-1992

Bortfald af importmoms
inden for EU i 1993

Momsrefusion
og andet
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8.3.4 Lønsumsafgift
Den 1. juli 1990 indførtes en lønsumsafgift (lov nr. 830 af 19. december 1989), hvor
finansielle virksomheder, der er AMBI-pligtige, betaler en afgift af den samlede løn-
sum. Loven blev ændret i 1991, hvorved det nu er virksomheder, der er undtaget fra
afgiftspligt ifølge merværdiafgiftsloven, der betaler lønsumsafgift.. Se i øvrigt kapi-
tel 3.

8.3.5 Afgifter af motorkøretøjer
Vægtafgift svares af de ifølge færdselsloven registreringspligtige motorkøretøjer
mv., og af afgiftspligtige køretøjer, som ikke anvender benzin som drivkraft, svares
tillige en udligningsafgift. De fastsatte afgiftssatser afhænger af motorkøretøjets art
og egenvægt. For en almindelige personbil (801-1.100 kg egenvægt) udgør vægt-
afgiften 1.130 kr. pr. halvår.

Vægtafgifter er forhøjet pr.
1. august 1974 Lov nr. 239 af 16. maj 1974
1. september 1976 Lov nr. 409 af 20. aug. 1976
1. oktober 1977 forhøjedes vægtafgiften for campingvogne Lov nr. 436 af 6. sept. 1977
1. maj 1984 ændredes afgiftsberegningen for visse busser, turistbiler
o.l. Lov nr. 151 af 11. apr. 1984
1. juli 1990 forhøjedes vægtafgiften for personmotorkøretøjer mv. Lov nr. 831 af 19. dec. 1989
1. juni 1991 nedsattes vægtafgiften for campingvogne Lov nr. 286 af 8. maj 1991
1. juli 1991 ændredes afgiftsberegningen for visse busser, turistbiler
o.l. Lov nr. 396 af 6. juni 1991

Registreringsafgiften svares af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdsels-
loven, i forbindelse med et køretøjs første registrering.

Den 23. august 1977 forhøjedes registreringsafgiften af alle motorkøretøjer mv. (lov
nr. 436 af 6. september 1977).

Den 1. juli 1982 nedsattes afgiften for personbiler til at udgøre 105 pct. af de første
18.400 kr. og 180 pct. af den afgiftspligtige værdi herover. Beløbsgrænsen pristals-
reguleredes den 1. januar og den 1. juli 1983, og udgør herefter 19.750 kr. Den 1.
januar 1991 hævedes beløbsgrænsen til 34.400 kr. Fra den 4. juni 1997 er beløbs-
grænsen hævet til 48.800 kr.

For mindre varevogne nedsattes afgiften den 1. juli 1982 fra at udgøre 100 pct. til at
udgøre 95 pct. af den afgiftspligtige værdi. Ved lov nr. 84 af 17. marts 1982 (med
senere tilføjelser) fritoges el-drevne motorvogne med tilladt totalvægt ikke over 2
tons for afgift indtil udgangen af 1986. Den 1. januar 1985 (lovbek. nr. 538 af 11.
oktober 1984) nedsattes registreringsafgiften for nye person- og varebiler, der
anmeldes med særligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr. Afgiftslempelsen udgør op
til hhv. 800 kr. for varebiler og 1.500 kr. for personbiler, men blev med lov nr. 234
af 14. maj 1986 hævet til hhv. 1.000 kr. og 2.700 kr. Samtidig indførtes et særligt
fradrag for biler forsynet med blokeringsfri bremser på hhv. 4.000 kr. og 7.500 kr.
Loven trådte i kraft den 15. maj 1986.

Den 1. juli 1975 trådte en afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer i kraft.
Afgiften udgør 50 pct. af præmien for ansvarsforsikringen, afgiften ikke indbefattet
(last- og varemotorkøretøjer: 25 pct.). For knallerter er afgiften 230 kr. årlig.

8.3.6 Energiafgifter
Benzinafgift svares som en afgift pr. liter af den afgiftspligtige mængde. Blyfri ben-
zin er fra den 1. april 1986 defineret som benzin med et blyindhold på højst 0,013 g
pr. liter.

Vægtafgift

Registrerings-
afgift

Ansvars-
forsikring

Benzinafgift
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Periode Blyholdig Blyfri Lovgrundlag

                   kr. pr. l                  

16.10.1973-20.08.1976 0,8688 Lov nr. 532 af 15. okt 1973
21.08.1976-06.09.1977 1,22 Lov nr. 408 af 20. aug 1976
07.09.1977-30.06.1979 1,32 Lov nr. 435 af 6. sept. 1977
01.07.1979-29.06.1980 1,82 Lov nr. 290 af 29. juni 1979
30.06.1980-14.06.1982 1,92 Lov nr. 224 af 4. juni 1980
15.06.1982-31.12.1982 2,25 Lov nr. 260 af 9. juni 1982
01.01.1983-31.12.1985 2,265 Lov nr. 628 af 8. dec. 1982
01.01.1986-28.02.1986 2,515 2,265 Lov nr. 567 af 19. dec. 1985
01.03.1986-31.03.1986 2,765 2,265 do.
01.04.1986-31.10.1986 3,70 3,45 Lov nr. 161 af 21. marts 1986
01.11.1986-30.11.1987 3,70 3,38 Lov nr. 692 af 17. okt 1986
01.12.1987-31.05.1989 3,70 3,33 Lov nr. 700 af 12. nov. 1987
01.06.1989-31.12.1989 3,62 3,15 Lov nr. 361 af 31. maj 1989
01.01.1990-30.06.1990 3,26 2,70 Lov nr. 834 af 19. dec. 1989
01.07.1990-31.12.1993 2,90 2,25 do.
01.01.1994-30.03.1994 3,10 2,45 Lov nr. 489 af 30. juni 1993
01.01.1994-30.03.1994 3,10 2,45 Lov nr. 1121 af 22. dec. 1993
01.04.1994-30.09.1994 3,15 2,50 do.
01.10.1994-31.12.1994 3,20 2,55 do.
01.01.1995-30.03.1995 3,55 2,90 do.
01.04.1995-08.04.1995 3,60 2,95 do.
09.04.1995-30.09.1995 3,621 2,971 Lov nr. 235 af 6. apr. 1995
01.10.1995-31.12.1995 3,671 3,021 do.
01.01.1996-31.12.1996 3,921 3,271 Lov nr. 411 af 14. juli 1995
01.01.1997-31.12.1997 3,971 3,321 do.
01.01.1998- 4,021 3,371 do.

1 For tankstationer udstyret med dampretur er afgiften 3 øre mindre.

Der svares afgift af gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære samt petroleum, når dis-
se produkter ikke anvendes til fremstilling af elektricitet i kraft- eller kraftvarmevær-
ker. Den kollektive trafik får tilbagebetalt afgiften. Afgifterne for gas-, diesel- og fu-
elolie trådte i kraft den 3. oktober 1977 og udgør følgende:

Gas- og
dieselolie

Fuelolie Lovgrundlag

Periode Energi CO2 Energi CO2

       øre pr. l             øre pr. kg     

03.10.1977-30.06.1979 7 8 Lov nr. 453 af 7. sept. 1977
01.07.1979-30.09.1980 30 34 Lov nr. 289 af 29. juni 1979
01.10.1980-12.12.1985 36 41 Lov nr. 223 af 4. juni 1980
13.12.1985-28.02.1986 48 54 Lov nr. 531 af 12. dec. 1985
01.03.1986-21.03.1986 61 69 do.
22.03.1986-17.10.1986 154 174 Lov nr. 140 af 21. marts 1986
18.10.1986-13.12.1987 185 208 Lov nr. 693 af 17. okt. 1986
14.12.1987-14.05.1992 176 198 Lov nr. 701 af 12. nov. 1987
15.05.1992-30.06.1992 149 271 166 321 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991
01.07.1992-30.08.1992 159 271 166 321 Lov nr. 494 af 24. juni 1992
01.10.1992-31.12.1994 177 271 166 321 do.
01.01.1995-31.12.1995 200 271 166 321 do.
01.01.1996-31.12.1996 202 271 166 321 Lov nr. 411 af 14. juli 1995
01.01.1997- 212 271 166 321 do.

1 Lov nr. 888 af 21. december 1991.

Afgiftssats

Visse olieprodukter

Afgiftssatser
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Fyringstjære Lovgrundlag

Periode Energi CO2

                 øre pr. kg                 

01.07.1984-12.12.1985 37 Lov nr. 149 af 11. apr. 1984
13.12.1985-28.02.1986 49 Lov nr. 531 af 12. dec. 1985
01.03.1986-21.03.1986 62 do.
22.03.1986-17.10.1986 157 Lov nr. 140 af 21. marts 1986
18.10.1986-13.12.1987 188 Lov nr. 693 af 17. okt. 1986
14.12.1987-14.05.1992 178 Lov nr. 701 af 12. nov. 1987
15.05.1992- 150 281 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991

1 Lov nr. 888 af 21. december 1991.

Den 1. april 1977 indførtes en afgift pr. forbrugt kilowatt-time.

Periode Energi CO2 Lovgrundlag

               øre pr. kWh               

01.04.1977-31.06.1979 2,0 Lov nr. 89 af 9. marts 1977
01.07.1979-29.06.1980 8,0 Lov nr. 292 af 19. juni 1979
30.06.1980-14.06.1982 12,5 Lov nr. 222 af 4. juni 1980
15.06.1982-31.12.1982 14,3 Lov nr. 262 af 9. juni 1982
01.01.1983-31.12.1985 15,5 Pristalsreg. efter samme lov

Regulering herefter ophævet
01.01.1986-31.03.1986 19,0 Lov nr. 568 af 19. dec. 1985
01.04.1986-17.10.1986 29,5 Lov nr. 162 af 21. marts 1986
18.10.1986-31.05.1989 32,5 Lov nr. 694 af 17. okt. 1986
01.06.1989-14.05.1992 33,0 Lov nr. 361 af 21. maj 1989
15.05.1992-31.12.1993 27,0 10,01 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991
01.01.1994-31.12.1994 30,0 10,01 Lov nr. 491 af 30. juni 1993
01.01.1995-31.12.1995 33,0 10,01 do.
01.01.1996-31.12.1996 36,0 10,01 do.
01.01.1997-31.12.1997 40,0 10,01 do.
01.01.1998- 46,0 10,01 do.

1 Lov nr. 888 af 21.december 1991.

Fra den 1. april 1986 blev afgiften nedsat for den del af forbruget af el til opvarm-
ning af helårsboliger, der overstiger 4.000 kWt årligt.

Periode Energi CO2 Lovgrundlag

               øre pr. kWh               

01.04.1986-17.10.1986 26,0 Lov nr. 162 af 21. marts 1986
18.10.1986-14.05.1992 29,5 Lov nr. 694 af 17. okt. 1986
15.05.1992-31.12.1993 23,5 10,01 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991
01.01.1994-31.12.1994 26,5 10,01 Lov nr. 491 af 30. juni 1993
01.01.1995-31.12.1995 29,5 10,01 do.
01.01.1996-31.12.1996 32,5 10,01 do.
01.01.1997-31.12.1997 36,5 10,01 do.
01.01.1998- 39,5 10,01 do.

1 Lov nr. 888 af 21. december 1991.

Den eldrevne persontrafik er fritaget for afgiften, og der ydes et tilskud på 20 øre pr.
kWt for den mængde elektricitet, der er fremstillet på vedvarende energianlæg, og
som leveres til elforsyningsnettet.

Afgiften trådte i kraft den 1. august 1979 og var opdelt i ledningsført bygas og fla-
skegas.

Elektricitet

Afgiftssats

Afgiftssats

Gas
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Periode

Bygas med øvre
brændværdi

under 23 MJ

Anden
bygas

Lovgrundlag

                 øre pr. m3                 

01.08.1979-29.06.1980 20 33 Lov nr. 291 af 29. juni 1979
30.06.1980-30.06.1983 16 26 Lov nr. 225 af 4. juni 1980

Den 30. juni 1983 blev afgiften på bygas ophævet.

Afgiften på flaskegas udgjorde fra 1. august 1979 57 øre pr kg. Den 30. juni 1980
blev afgiften på flaskegas opsplittet i autogas og anden flaskegas, og den udgør her-
efter følgende:

Autogas Anden
flaskegas

Lovgrundlag

Periode Energi CO2 Energi CO2

       øre pr. l             øre pr. kg     

30.06.1980-14.06.1982 24 45 Lov nr. 225 af 4. juni 1980
15.06.1982-30.06.1983 48 58 Lov nr. 264 af 9. juni 1982
01.07.1983-31.12.1985 48 47 Lov nr. 271 af 8. juni 1983
01.01.1986-31.03.1986 58 80 Lov nr. 569 af 19. dec. 1985
01.04.1986-17.10.1986 109 202 Lov nr. 163 af 21. marts 1986
18.10.1986-30.11.1987 128 237 Lov nr. 695 af 17. okt. 1986
01.12.1987-14.05.1992 124 230 Lov nr. 702 af 12. nov. 1987
15.05.1992-30.09.1992 108 161 200 301 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991
01.10.1992-31.12.1993 118 161 200 301 Lov nr. 494 af 24. juni 1992
01.01.1994-31.12.1994 118 161 200 301 Lov nr. 489 af 30. juni 1993
01.01.1995-31.12.1995 134 161 200 301 do.
01.01.1996-31.12.1996 136 161 200 301 Lov nr. 957 af 25. nov. 1995
01.01.1997- 143 161 200 301 do.

1 Lov nr. 888 af 21. december 1991.

Den 1. juli 1982 indførtes en afgift på kul mv., der ikke anvendes til fremstilling af
gas i gasværker eller elektricitet i kraft- og kraftvarmeværker. Stenkul omfatter til-
lige stenkulsbriketter, koks cinders og koksgrus. Brunkul omfatter tillige brunkuls-
briketter.

Stenkul Brunkul Lovgrundlag

Periode Energi CO2 Energi CO2

                    kr. pr. ton                    

01.06.1982-31.12.1985 127 91 Lov nr. 265 af 9. juni 1982
01.01.1986-31.03.1986 222 159 Lov nr. 570 af 19. dec. 1985
01.04.1986-17.10.1986 629 451 Lov nr. 164 af 21. marts 1986
18.10.1986-31.05.1989 675 485 Lov nr. 696 af 17. okt. 1986
01.01.1989-14.05.1992 765 550 Lov nr. 361 af 31. maj 1989
15.05.1992-31.12.1994 690 2421 505 1781 Lov nr. 889 af 21. dec. 1991
01.01.1995-31.12.1995 770 2421 570 1781 Lov nr. 490 af 30. juni 1993
01.01.1996-31.12.1996 860 2421 635 1781 do.
01.01.1997-31.12.1997 950 2421 700 1781 do.
01.01.1998- 1 040 2421 764 1781 do.

1 Lov nr. 888 af 21. december 1991.

Desuden indføres en særlig sats på jordoliekoks, der den 1. januar 1994 udgør 690
kr., den 1. januar 1995 hæves til 845 kr., den 1. januar 1996 til 1.000 kr., den 1. ja-
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nuar 1997 til 1.155 kr. og den 1. januar 1998 til 1.311 kr. pr. ton (lov nr. 490 af 30.
juni 1993). Der er også CO2-afgift på jordoliekoks, og den udgør 323 kr. pr. ton.

Den 1. januar 1996 blev der indført en afgift på naturgas. Afgiften er fastsat til 1
øre pr. Nm3 gas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule. For gas der anvendes
eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof er afgiften dog 231 øre pr. Nm3 

(lov nr. 419 af 14. juni 1996). Afgiften blev hævet den 1. januar 1998 til 164 øre pr.
Nm3 (lov nr. 443 af 10. juni 1997).

8.3.7 Miljøafgifter
Den 15. maj 1992 indførtes en yderligere afgift for de varer, der er afgiftspligtige ef-
ter lov om afgift af visse olieprodukter, afgift af stenkul, brunkul og koks mv., afgift
af elektricitet og afgift af gas. Den yderligere afgift er balanceret omkring 100 kr.
pr. ton CO2, der udledes ved forbrænding eller fremstilling af olie, gas, kul og el.

Den 1. januar 1996 blev der indført en afgift på svovl i en række varer, hvis varen
indeholder over 0,05 pct. svovl. Afgiften udgør 20 kr. pr. kg svovl eller 10 kr. pr. kg
SO2 udledt til luften (lov nr. 421 af 14. juni 1995).

Afgiften af visse detailsalgspakninger svares som en afgift pr. stk. af pakninger til
bl.a. spiritus, vin, øl, mineralvand o.l. alkoholfrie læskedrikke, eddike- og spiseolie.
Afgiften trådte i kraft den 1. februar 1978.

Afgiften forhøjedes den 1. januar 1985 med varierende afgiftsbeløb for de forskel-
lige beholdertyper og -størrelser. Eksempelvis forhøjedes afgiften af en almindelig
øl- eller sodavandsflaske fra 30 til 38 øre og afgiften af en almindelig vinflaske fra
97 til 124 øre pr. stk. (lov nr. 608 af 12. december 1984). Fra den 1. januar 1989
hævedes afgiften for en øl- eller sodavandsflaske til 50 øre og for en vinflaske til 162
øre (lov nr. 833 af 21. december 1988).

Den 1. januar 1998 blev afgiften lagt om, så den nu også omfatter flasker og dunke
til andre varer (ekskl. medicin og mejeriprodukter) end de ovenfor nævnte, og som er
beregnet til detailsalg og som har et rumindhold på under 20 liter.

Den 1. januar 1994 blev der indført afgift på poser af papir eller plast mv. med et
rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 liter. Afgiften udgør for poser af
papir 9 kr. pr. kg og for poser af plast mv. 20 kr. pr. kg (lov nr. 488 af 30. juni
1993). Afgiften blev hævet den 1. januar 1998 til hhv. 10 kr. og 22 kr. pr. kg (lov
nr. 1107 af 29. december 1997).

Den 15. juni 1982 indførtes en omsætningsafgift på 1/6 af den afgiftspligtige værdi.
Ved indførsel udgør afgiften 20 pct. af indførselsværdien tillagt tolden og 20 pct. af
det herved fremkomne beløb (lov nr. 259 af 9. juni 1982).

Fra den 1. januar 1989 hævedes afgiften til 1/3 af den afgiftspligtige værdi. Ved ind-
førsel udgør afgiften 50 pct. af indførselsværdien tillagt tolden og 20 pct. af det her-
ved fremkomne beløb (lov nr. 834 af 21. december 1988).

Den 15. juni 1982 indførtes en omsætningsafgift på 1/6 af den afgiftspligtige værdi
for kemiske stoffer og produkter til bekæmpelse af skadedyr, plantesygdomme mv.,
der omsættes i emballager indeholdende mindre end 1 kg eller 1 liter i flydende form.
Ved indførsel udgør afgiften 20 pct. af indførselsværdien tillagt tolden og 20 pct. af
det herved fremkomne beløb (lov nr. 259 af 9. juni 1982).
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Den 1. januar 1996 er afgiften omlagt til at udgøre 27 pct. af den afgiftspligtige
værdi for kemiske midler til jorddesinfiktion med henblik på plantebeskyttelse samt
til bekæmpelse af insekter, mider, utøj og regnorme og lignende laverestående dyr
bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ. Afgiften udgør 13 pct. af den af-
giftspligtige værdi for kemiske midler til bekæmpelse af plantevækst eksklusive alge-
vækst, plantesygdomme, til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæ-
ringsstoffer og grundforbedringsmidler og til afskrækkelse af insekter mv. og vildt-
levende pattedyr og fugle.

Den 1. januar 1989 indførtes en afgift på kemiske stoffer, der anvendes til fremstil-
ling mv. af køleskabe, frysere, spraydåser mv. Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af stof-
fets nettovægt (lov nr. 832 af 15. december 1988).

Den 1. januar 1994 blev der indført en afgift på ledningsført vand, der forbruges her
i landet. Afgiften udgør 1 kr. pr. m3 vand. Den 1. januar 1995 hæves afgiften til 2
kr. pr. m3, den 1. januar 1996 til 3 kr. pr. m3, den 1. januar 1997 til 4 kr. pr. m3 og
fra den 1. januar 1998 til 5 kr. pr. m3 (lov nr. 492 af 30. juni 1993).

Den 1. januar 1996 blev der indført en afgift på klorerede opløsningsmidler. Afgif-
ten udgør 2 kr. pr. kg totraklorætylen, triklorætylen og diklormetan (lov nr. 415 af
14. juni 1995).

Den 1. januar 1996 blev der indført en afgift på nikkel/kadmium batterier. Afgiften
udgør 6 kr. pr. stk. for løse nikkel/kadmium rundceller, enkelte eller sammenbyggede
knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/kadmium
rundceller, dog mindst 6 kr. pr. celle (lov nr. 414 af 14. juni 1995).

Der indføres en afgift på spildevand, der udledes til søer, vandløb eller havet. End-
videre betales afgift af spildevand der nedsives eller som udledes på marker eller
lignende med henblik på nedsivning. Afgiften udgør 20 kr. pr. kg for totalnitrogen,
110 kr. pr. kg for totalfosfor og 11 kr. pr. kg for organisk materiale opgjort som
biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5(modificeret)). I 1997 udgør afgiften kun
halvdelen af de nævnte beløb (lov nr. 490 af 12. juni 1996).

8.3.8 Afgifter af spiritus, vin og øl
Afgifterne af spiritus ændredes fra den 1. maj 1969 til en afgift, der beregnedes på
grundlag af liter 100 pct. ethanolstyrke.

Akvavit Anden Lovgrundlag
Periode og snaps spiritus

kr. pr. l à 100 pct.

17.05.1974-20.08.1976 108,60 154,80 Lov nr. 237 af 10. april 1974
21.08.1976-06.09.1977 130,30 185,75 Lov nr. 411 af 20. aug. 1976
07.09.1977-31.05.1980 167,50 257,15 Lov nr. 437 af 6. sept. 1980

Den 1. juni 1980 ændredes afgiften fra en ren mængdeafgift til en kombineret
mængde- og værdiafgift, ligesom den tidligere skelnen mellem akvavit og snaps på
den ene side og anden spiritus på den anden blev ophævet. Afgiften udgør herefter:
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pr. liter af den afgifts- Lovgrundlag
Periode à 100 pct. pligtige værdi

kr. pr. l pct.

01.06.1980-14.06.1982 95,00 + 37,5 Lov nr. 153 af 6. maj 1980
15.06.1982-30.09.1982 108,00 + 37,5 Lov nr. 250 af 9. juni 1982
01.10.1982-30.09.1983 118,60 + 37,5 Pristalsreg. efter samme lov
01.10.1983-30.06.1984 126,55 + 37,5 Pristalsreg. efter samme lov
01.07.1984-31.03.1986 126,55 + 37,5 Lov nr. 149 af 11. apr. 1984

Pristalsreg. herefter ophævet
01.04.1986-30.06.1996 143,00 + 37,5 Lov nr. 157 af 21. marts 1986

Den 1. juli 1996 er afgiften blevet omlagt, så den nu er en ren literafgift på 275 kr.
pr. liter 100 pct. ethanolstyrke (lov nr. 400 af 22. maj 1996).

Afgiften af vin afhang før 1. januar 1987 af vinarten og beregnes som afgift pr. liter.

Bordvin Hedvin og Lovgrundlag
Periode mous. vin

                 kr. pr. l                 

01.01.1973-16.05.1974 4,00 8,70 Lov nr. 518 af 13. dec. 1972
17.05.1974-20.08.1976 5,50 10,95 Lov nr. 237 af 16. maj 1974
21.08.1976-14.06.1982 7,50 13,95 Lov nr. 411 af 20. aug. 1976
15.06.1982-30.09.1982 9,15 17,00 Lov nr. 250 af 9. juni 1982
01.10.1982-30.09.1983 10,05 18,67 Pristalsreg. efter samme lov
01.10.1983-30.06.1984 10,725 19,93 Pristalsreg. efter samme lov
01.07.1984-31.03.1986 10,725 19,93 Lov nr. 149 af 11. apr. 1984

Pristalsreg. herefter ophævet
01.04.1986-31.12.1986 12,60 23,40 Lov nr. 153 af 21. marts 1986

Afgiften af frugtvin udgjorde den 1. oktober 1983 6,92 kr. pr. liter for vin med et
ethanolindhold på højst 14 rumfangsprocent og 11,02 kr. pr. liter for stærkere varer.
Disse satser er den 1. april 1986 hævet til hhv. 8,15 kr. og 12,95 kr.

Fra den 1. januar 1987 bortfaldt de differentierede afgiftssatser for druevin og
frugtvin. Afgiftssatsen er nu afhængig af alkoholindholdet.

Under 8,5 8,5-14,9 15- Lovgrundlag
Periode pct. vol. pct. vol. pct. vol.

                  kr. pr. l                  

01.01.1987-30.06.1991 8,15 12,60 23,40 Lov nr. 341 af 4. juni 1986
01.07.1991-30.09.1992 7,07 10,93 16,70 Lov nr. 395 af 6. juni 1991
01.10.1992-30.06.1996 4,20 6,55 9,85 Lov nr. 493 af 24. juni 1992
01.07.1996-30.04.1997 4,35 6,80 10,20 Lov nr. 400 af 22. maj 1996
01.05.1997- 4,50 7,05 10,55 Lov nr. 275 af 15. april 1997

Afgiften af øl varierer efter alkoholstyrke og efter det ekstraktionsindhold, øllet er
indbrygget på. Afgiften beregnes som en afgift pr. hektoliter brygget øl.
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Skatte-
klasse

Luksusøl Lovgrundlag

Klasse Klasse
Periode I A B

                 kr. pr. hl                 

17.05.1974-20.08.1976 266,70 333,20 394,55 Lov nr. 237 af 16. maj 1974
21.08.1976-14.12.1982 309,55 386,75 458,80 Lov nr. 411 af 20. aug. 1976
15.12.1982-30.09.1983 361,15 451,20 535,30 Lov nr. 251 af 1. juni 1982
01.10.1983-20.05.1984 387,70 484,35 574,65 Pristalsreg. efter samme lov
21.05.1984-31.03.1986 413,70 516,85 613,20 Lov nr. 201 af 17. maj 1984

Pristalsreg. herefter ophævet
v/ lov nr. 149 af 11. apr. 1984

01.04.1986-30.09.1986
01.10.1986-30.06.1991

455,05
481,95

568,55
602,15

674,50
714,40

Lov nr. 154 af 21. marts 1986
do.

01.07.1991-30.09.1992 417,95 538,15 650,40 Lov nr. 395 af 6. juni 1991
01.10.1992-31.12.1992 249,95 321,80 434,05 Lov nr. 493 af 24. juni 1992

Den 1. januar 1993 blev afgiften ændret således, at afgiften af almindelig pilsnerøl,
skatteklasse 1, udgør 249,95 kr. pr. hl. Afgiften af øl i skatteklasse 2 (tidligere klas-
se A) udgør 321,80 kr. pr. hl. Afgiften af øl i skatteklasse 3 (svagere øl i tidligere
klasse B) udgør 429,00 kr. pr. hl. Afgiften af øl i skatteklasse 4 (stærkt øl i tidligere
klasse B) udgør 475,00 kr. pr. hl. Afgiften af øl i skatteklasse 5 (det stærkeste øl)
udgør 25,00 kr. pr. hl pr. pct. Plato. Den 1. juli 1996 er afgiften blevet hævet til
hhv. 259,25 kr. pr. hl, 333,75 kr. pr. hl, 445,00 kr. pr. hl, 492,75 kr. pr. hl og 26,00
kr. pr. pct. Plato (lov nr. 400 af 22. maj 1996). Den 1. maj 1997 er afgiften blevet
hævet til hhv. 268,50 kr. pr. hl, 345,75 kr. pr. hl, 460,75 kr. pr. hl, 510,25 kr. pr. hl
og 27,00 kr. pr. pct. Plato (lov nr. 275 af 15. april 1997).

Til hvert bryggeri ydes årligt en afgiftslettelse, der afhænger af den samlede udleve-
ring af øl fra bryggeriet (moderationen er størst for de mindste bryggerier).

Afgiften af øl i skatteklasse II hævedes den 1. oktober 1986 til 41,80 kr. pr. hekto-
liter efter at have udgjort 39,50 kr. pr. hektoliter siden den 1. august 1962, mens
hvidtøl og skibsøl er afgiftsfri. Den 1. juli 1991 blev afgiften på øl i skatteklasse II
ophævet (lov nr. 392 af 6. juni 1991).

8.3.9 Afgift af ikke-alkoholiske drikke

Rå Brændt Kaffe- Lovgrundlag
Periode ekstrakter

                 kr. pr. kg                

01.01.1973-20.08.1976 1,35 1,70 4,05 Lov nr. 518 af 13. dec. 1972
21.08.1976-31.06.1982 4,35 5,40 13,05 Lov nr. 411 af 20. aug. 1976
01.07.1982-31.12.1992 4,35 5,22 13,05 Lov nr. 193 af 18. maj 1982
01.01.1993-31.12.1997 4,35 5,22 11,31 Lov nr. 1035 af 19. dec. 1992
01.01.1998- 5,45 6,54 14,17 Lov nr. 1107 af 29. dec. 1997

Den 21. august 1976 indførtes en afgift på te på 5 kr. pr. kg (lov nr. 411 af 20. au-
gust 1976). Afgiften blev hævet den 1. januar 1998 til 6,25 kr. pr. kg (lov nr. 1107
af 29. december 1997).

Den 16. oktober 1973 forhøjedes afgiften af mineralvand mv. til 0,80 kr. pr. liter
(lov nr. 533 af 15. oktober 1973).

Den 1. januar 1984 er afgiftspligten udvidet til også at omfatte saft, most, læske-
drikskoncentrater mv. Afgiftssatsen for mineralvand er forhøjet til 1,60 kr. pr. liter,
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mens satsen for koncentrater mv. udgør 40 øre pr. liter færdig drik, der kan frem-
stilles (lov nr. 577 af 15. december 1983).

Den 1. januar 1985 (lov nr. 607 af 12. december 1984) ændredes afgiften igen
således, at ikke-kulsyreholdige læskedrikke, der fremstilles i læskedriksautomater
o.l. apparater og udskænkes i glas eller bægre, fritages for afgift.

Afgiften for frugt- og grønsagssafter, som ved tilsætning af sukker er gjort anven-
delige til fremstilling af frugtvin, samt koncentrater heraf, blev hævet den 1. januar
1985 til 80 øre pr. liter frugtvin, der kan fremstilles (lov nr. 607 af 12. december
1984). Afgiften blev hævet den 1. januar 1998 til 1,00 kr. pr. liter frugtvin, der kan
fremstilles (lov nr. 1107 af 29. december 1997).

8.3.10 Afgift af chokolade og sukkervarer mv.
Omsætningsafgiften af chokolade- og sukkervarer ændredes fra den 1. februar 1969
til en ren vægtbeskatning. Afgiften blev fra den 1. juli 1982 hævet fra 6 kr. til 10 kr.
pr. kg (lov nr. 254 af 9. juni 1982) og yderligere til 12,50 kr. pr. kg fra den 1. maj
1986 (lov nr. 156 af 21. marts 1986). Den 1. januar 1998 blev afgiften yderligere
hævet til 14,20 kr. pr. kg (lov nr. 1107 af 29. december 1997).

Af visse varer (nødder og mandler) svares i forbindelse med indførsel en råstofafgift.
Afgiften hævedes både den 1. juli 1982, den 1. maj 1986 og den 1. januar 1998, se
ovennævnte love, og varierer herefter fra 4,25 kr. pr. kg nettovægt for eksempelvis
kokosnøddekerner til 25,55 kr. pr. kg for eksempelvis behandlede mandelkerner.

Af visse varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter ovennævnte loves bestem-
melser, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares i forbindelse med ind-
førsel en dækningsafgift. Denne afgift hævedes også iflg. ovennævnte love og udgør
fra den 1. januar 1998 4,25 kr. pr. kg kokos og 14,20 kr. pr. kg for andre afgifts-
pligtige bestanddele.

Den 1. oktober 1976 indførtes en afgift af sukker. Afgiften er den 15. juni 1982 hæ-
vet fra 3 kr. til 4 kr. pr. kg (lov nr. 256 af 9. juni 1982).

Afgiften blev ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 836 af 19. december 1989).

Af konsum-is svares en afgift, der den 15. juni 1982 hævedes fra 1,45 kr. til 2,40 kr.
pr. liter (lov nr. 255 af 9. juni 1982), til 3,00 kr. fra den 1. april 1986 (lov nr. 158 af
21. marts 1986), og yderligere til 3,40 kr. pr. liter den 1. januar 1998 (lov nr. 1107
af 29. december 1998).

8.3.11 Tobaksafgifter
Afgiften af cigaretter svares som en kombineret styk- og detailprisafgift.

Afgiftssatserne er forhøjet pr.:
2. september 1976 Lov nr. 411 af 20. august 1976
19. september 1977 Lov nr. 434 af 6. september 1977
12. juli 1979 Lov nr. 293 af 29. juni 1979
15. december 1982 Lov nr. 253 af 9. juni 1982
1. april 1983 Pristalsregulering efter samme lov
21. maj 1984 Lov nr. 202 af 17. maj 1984

Pristalsreguleringen herefter ophævet
1. april 1986 Lov nr. 155 af 21. marts 1986

Afgiften af cigaretter udgør herefter fra den 1. april 1986 60,68 øre pr. styk plus
21,22 pct. af detailhandelsprisen inkl. afgiften og moms.
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Afgiften af cigaretpapir udgør 2 øre pr. styk, men blev hævet til 3 øre pr. styk fra
den 7. juli 1991. Den 1. januar 1996 er afgiften hævet til 4 øre pr. stk.

Afgiften af røgtobak hævedes først den 1. april 1983 fra 102 kr. til 109,50 kr. pr.
kg, derefter til 116,25 kr. pr. kg den 21. maj 1984 og endelig er den 1. april 1986
yderligere hævet til 128,90 kr. pr. kg.

Afgiften af cigarettobak (til hjemmerulning) hævedes den 1. april 1983 fra 420 kr. til
451 kr. pr. kg, den 21. maj 1984 yderligere til 478,80 kr. pr. kg og endelig den 1.
april 1986 til 531 kr. pr. kg.

Den 7. juli 1991 blev afgiften på røgtobak omlagt, så den for pladetobak, spunden
og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm
udgør 275 kr. pr. kg, mens den for anden røgtobak udgør 350 kr. pr. kg. Den 1. ja-
nuar 1996 er afgiften hævet til hhv. 350 kr. og 400 kr. pr. kg.

Afgiften af kardusskrå og snus udgør 39 pct. af detailprisen ekskl. moms, og på an-
den skrå 23 pct. Afgiften er ændret den 1. januar 1993 således, at kardusskrå og
snus udgør 63 kr. pr. kg og for anden røgfri tobak udgør afgiften 229 kr. pr. kg (lov
nr. 1035 af 22. december 1992).

Afgiften er en kombineret styk- og detailprisafgift, der udgør 19,8 øre pr. stk. plus
10 pct. af detailprisen inkl. afgift og moms (lovbek. nr. 374 af 1. juli 1982).

8.3.12 Afgift af radio- og TV-modtagere o.l.
Omsætningsafgiften af radiomodtagere mv. svaredes som en procentdel af den af-
giftspligtige værdi, hvorved forstås det vederlag, som modtageren (grossisten) skal
betale for varen indbefattet denne afgift, men ikke moms.

Afgiften af radioer mv. nedsattes til 1/11 af den afgiftspligtige værdi fra den 15. de-
cember 1972. I forbindelse med indførsel nedsattes afgiften til 10 pct. af indførsels-
værdien tillagt tolden og 20 pct. af det herved fremkomne beløb (lov nr. 518 af 13.
december 1972). Lovbestemmelserne findes i dag i lovbek. nr. 478 af 15. juli 1986.

Afgiften blev ophævet den 8. april 1987 (lov nr. 183 af 9. april 1987).

Omsætningsafgiften af TV-modtagere svaredes som en procentdel af den afgiftsplig-
tige værdi, der opgjordes på samme måde som for radiomodtagere mv.

Afgiften af TV-modtagere ændredes fra den 1. juli 1977 til en stykafgift (lov nr. 284
af 8. juni 1977). Afgiften udgjorde for farve-TV med en billedskærm på over 22″
700 kr. og for andre farve-TV 600 kr. For andre TV-modtagere udgjorde afgiften
140 kr. pr. stk. Fra den 1. april 1986 udgjorde afgiften 1.050 kr. for farve-TV over
25″ og 900 kr. for farve-TV på 25″ og derunder. For andre TV-modtagere udgjorde
afgiften 210 kr. (lovbek. nr. 379 af 1. juli 1982 som senest ændret ved lov nr. 159 af
21. marts 1986). I et forsøg på at dæmme op for den tiltagende grænsehandel ned-
sattes afgiften for farve-TV på 16″ og derunder til 400 kr. den 19. december 1986
(lov nr. 927 af 19. december 1986). Afgiften på farve-TV på 16″ og derover er ned-
sat den 21. januar 1989 til 500 kr. pr. stk. (lov nr. 30 af 20. januar 1989).

Afgiften på TV-modtagere er ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 835 af 19. decem-
ber 1989).

Cigarer, cerutter og
cigarillos

Radiomodtagere mv.

TV-modtagere



196 - Told og forbrugsafgifter

Afgiften ændredes den 15. juni 1982 fra at udgøre 1/6 af den afgiftspligtige værdi til
at udgøre 1.500 kr. pr. stk. (lov nr. 257 af 9. juni 1982). Den 1. april 1986 hævedes
afgiften til 1.875 kr. pr. stk. (lov nr. 159 af 21. marts 1986). Afgiften nedsattes den
21. januar 1989 til 500 kr. pr. stk. (lov nr. 30 af 20. januar 1989).

Afgiften er ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 835 af 19. december 1990).

Omsætningsafgiften af hårde hvidevarer (vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleska-
be mv.) samt af hårtørrere, barbermaskiner o.l. svares som en procentdel af den af-
giftspligtige værdi, der opgøres som for radiomodtagere. Afgiften trådte i kraft den
8. maj 1974 (lov nr. 236 af 16. maj 1974).

Afgiften udgør 1/6 af den afgiftspligtige værdi. Ved indførsel udgør afgiften 20 pct.
af indførselsværdien tillagt tolden og 20 pct. af det herved fremkomne beløb. Lovbe-
stemmelserne findes i dag i lovbek. nr. 478 af 15. juli 1986.

Af visse typer af hårde hvidevarer mv. til stærkstrøm eller gas opkræves afgiften fra
den 1. marts 1985 som en stykafgift i stedet for ovennævnte værdiafgift (lov nr. 62
og 63 af 26. februar 1985). Stykafgiften hævedes den 1. april 1986 (lov nr. 159 af
21. marts 1986) og udgjorde herefter fx for støvsugere 154 kr. pr. stk., for vaskema-
skiner (over 15 kg) og opvaskemaskiner 561 kr. pr. stk., for fryse- og køleskabe 330
kr. pr. kompressor eller absorptionsaggragat og for bordovne 121 kr. pr. stk.

Afgiften af støvsugere blev ophævet den 8. april 1987 (lov nr. 184 af 9. april 1987).

Afgiften på tørretumblere mv., fryse- og køleskabe, emhætter, bordkomfurer og -ov-
ne blev ophævet den 21. januar 1989 (lov nr. 30 af 20. januar 1989).

Afgiften på vaske- og opvaskemaskiner, komfurer og ovne blev ophævet den 1. janu-
ar 1990 (lov nr. 835 af 19. december 1989).

Herefter er alle afgifter på hårde hvidevarer ophævet.

Af elektriske glødelamper med en bredde på over 19 mm eller en længde på over 35
mm svares fra den 1. april 1986 en afgift på 2,50 kr. pr. stk. (mod hidtil 2,00 kr.) og
for andre glødelamper 50 øre pr. stk. (mod hidtil 40 øre).

Af lysstoflamper og neonrør svares en afgift på 10 kr. pr. stk. (hævet fra 8 kr. den 1.
april 1986).

Afgiften af sikringer til stærkstrømsanlæg er fra samme dato hævet fra 40 til 50 øre
pr. stk.

Lovgrundlaget er lovbek. nr. 479 af 15. juli 1986.

Afgiften på lysstoflamper og neonrør blev nedsat fra 10 kr. til 7,50 kr. den 1. juni
1989 (lov nr. 361 af 31. maj 1989). Afgiften på lavenergipærer blev ophævet den 1.
juni 1989 ifølge samme lov.

Omsætningsafgiften for grammofonplader udgør 3/13 af den afgiftspligtige værdi,
der opgøres som for radiomodtagere (lov nr. 478 af 15. juli 1986).

Ved indførsel udgør afgiften 30 pct. af indførselsværdien tillagt tolden og 20 pct. af
det derved fremkomne beløb.

Videobåndoptagere og
-gengivere

Hårde hvidevarer m.m.

Glødelamper, elektriske
sikringer mv.

Grammofonplader
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Afgiften blev nedsat den 9. april 1987 til 3/23 af den afgiftspligtige værdi (lov nr.
183 af 9. april 1987).

Den 1. januar 1993 blev afgiften ændret således at den nu udgør 15 pct. af engros-
prisen ekskl. moms eller 3/23 af den afgiftspligtige værdi (lov nr. 1035 af 19. de-
cember 1992).

Afgiften blev ophævet den 1. januar 1996 (lov nr. 1103 af 20. december 1996).

Den 15. juni 1982 indførtes en afgift på 30 kr. pr. videokassettebånd (lov nr. 257 af
9. juni 1982).

Afgiften blev ophævet den 8. april 1987 (lov nr. 184 af 9. april 1987).

8.3.13 Afgifter i øvrigt
Afgiften af parfume og toiletmidler mv. svares som en afgift af varens salgspris. Af-
giftssatserne nedsattes fra den 29. juni 1970 (lov nr. 243 af 4. juni 1970).

Afgiftssatserne ændredes fra den 3. december 1977, og udgør herefter 34 pct. af de-
tailprisen inkl. denne afgift men ekskl. moms (lovbek. nr. 480 af 15. juli 1986).

Afgiften blev ophævet den 1. juli 1991 (lov nr. 392 af 6. juni 1991).

Afgiften af tændstikker svaredes som en afgift pr. detailpakning (lovbek. nr. 129 af
21. marts 1978). Afgiftens størrelse afhænger af antallet af tændstikker pr. pakning.
Indeholder pakningen mellem 36 og 55 stk. udgjorde afgiften 2 øre (lovbek. nr. 479
af 15. juli 1986).

Afgiften blev ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 835 af 19. december 1989).

Afgiften af cigar- og cigarettændere svaredes med en afgift på 2 kr. pr. stk.

Afgiften blev ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 835 af 19. december 1990).

Afgiften af spillekort svaredes med en afgift på 2 kr. for hvert spil.

Afgiften blev ophævet den 1. januar 1990 (lov nr. 835 af 19. december 1989).

Fra og med den 1. december 1976 indførtes en afgift på forsikringer af lystfartøjer
af enhver art. Afgiften udgjorde indtil den 30. juni 1982 50 pct. af forsikringspræmi-
en, afgiften ikke indbefattet. Afgiften blev herefter omlagt til at udgøre 1 pct. årligt
af forsikringssummen (lov nr. 268 af 9. juni 1982).

Den 18. oktober 1986 indførtes en registreringsafgift på 5.000 kr. for fritidsfartøjer
med en bruttoregistertonnage på 5 tons og derover ved anmeldelse til optagelse i
skibsregistret (lov nr. 690 af 17. oktober 1986). Den 19. december 1991 blev afgif-
ten hævet til 6.000 kr. (lov nr. 827 af 18. december 1991).

Afgiften af charterflyvning svares som en afgift pr. passager, der påbegynder char-
terflyvningen i en dansk lufthavn. Afgiften indførtes den 1. oktober 1977 og udgjor-
de 50 kr. Den 1. juli 1979 forhøjedes afgiften til 125 kr., og den 1. august 1980 for-
højedes den yderligere til 180 kr. (lov nr. 226 af 4. juni 1980). Fra den 1. april 1986
er afgiften endelig hævet til 300 kr. for charterflyvning til andre europæiske lande
samt visse lande i Afrika og Mellemøsten og til 400 kr. for charterflyvning til andre
lande (lov nr. 160 af 21. marts 1986).

Videobånd

Parfume

Tændstikker

Cigar- og cigaret-
tændere

Spillekort

Lystfartøjsforsikring

Større fritidsfartøjer
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Afgiften blev ophævet den 1. september 1991 (lov nr. 389 af 6. juni 1991).

Den 1. september 1991 blev charterafgiften afløst af en afgift på 65 kr. pr. passager,
der fra dansk lufthavn flyver til udlandet (lov nr. 389 af 6. juni 1991). Den 1. januar
1998 blev afgiften hævet til 75 kr. pr. passager, og omfatter nu alle flyrejser fra
dansk lufthavn (lov nr. 449 af 10. juni 1997).

Afgiften omfatter ikke transit/transferpassagerer.

Den 31. december 1990 indførtes en afgift på 65 pct. af bruttospilleindtægterne (af
det beløb, som spilleindsatserne overstiger gevinsterne og fratrukket værdien af
spillemærker, der er givet til de ansatte) i spillekasinoer (lov nr. 421 af 13. juni
1990). Den 1. januar 1994 er afgiften ændret således, at den nu udgør 45 pct. af
bruttospilleindtægterne op til 4.000.000 kr. og 75 pct. af indtægterne over 4.000.000
kr. (lov nr. 1096 af 22. december 1993).

Under denne gruppe henføres bl.a. virksomheders efterbetaling af afgiftsbeløb, uan-
set afgiftens art, og ikendte bøder for overtrædelse af told- og afgiftslovgivningen,
samt uerholdelige beløb.

8.3.14 EU-afregninger
Fra og med 1978 overføres de samlede toldindtægter samt import- og eksportafgif-
terne mv. fraregnet et dansk opkrævningsgebyr på 10 pct. til EU.

Fra og med 1979 blev der overført en vis procentdel af de harmoniserede moms-
grundlag til EU. Denne procentdel blev fastsat i EU's budget. Fra 1986 er der fastsat
en maksimal bidragsprocent på 1,40.

I 1988 blev der lavet en mellemstatslig aftale om forskudsindbetalinger til EU. Den
blev beregnet som en procentsats af BNI (bruttonationalindkomsten i markedspriser)
lige som BNI-afgiften, der trådte i kraft fra og med 1989.

Passagerafgift

Spillekasinoer

Andre afgifter

Afregning til EU
af told mv.

Bidrag efter fælles
momsgrundlag

Bidrag til EU efter BNI
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Tabel 8.1 Bogførte told og forbrugsafgifter 1988-1997
Customs and excise duties 1988-1997

1988 1989 1990 1991 1992

                                                   mio. kr.                                                   

     1. Told og importafgifter 2 167,9 2 264,3 2 130,5 2 499,8 2 352,0
Told 1 696,5 1 755,6 1 779,1 2 078,2 1 954,5
Import- og eksportafgifter  471,4  508,7  351,4  421,6  397,5

     2. Moms 66 597,4 68 113,4 70 966,3 72 402,8 81 102,7
Indenlandsk moms 26 360,2 25 565,5 27 930,1 27 525,0 29 111,5
Importmoms 39 382,6 42 628,3 43 151,3 45 001,5 52 088,8
Momsrefusion og andet  854,61 -  80,4 -  115,1 -  123,7 -  97,6

     3. Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) 6 658,6 8 255,6 9 048,2 9 180,5 - 1 510,8

     4. Lønsumsafgift · · ·  787,6 1 651,4

     5. Afgifter af motorkøretøjer 12 778,9 11 957,3 13 302,7 13 698,3 13 597,1
Vægtafgift og udligningsafgift 3 593,4 3 634,5 4 363,0 4 547,5 4 210,0
Registreringsafgift 8 261,4 7 376,3 8 006,7 8 256,4 8 532,1
Afgift af ansvarsforsikring  924,1  946,5  933,0  894,4  855,0

     6. Afgift af energiprodukter 16 703,5 15 480,9 14 150,7 14 221,6 14 191,9
Benzinafgift 7 179,9 6 950,4 5 743,9 5 446,4 5 650,6
Afgift af visse olieprodukter 4 134,9 3 438,2 3 136,4 3 507,3 3 791,4
Afgift af elektricitet 4 410,1 4 245,6 4 380,4 4 335,6 3 937,6
Afgift af gas  61,2  54,1  39,0  40,6  14,9
Afgift af stenkul, brunkul mv.  917,4  792,6  851,0  891,7  797,4
Afgift af naturgas · · · · ·

     7. Miljøafgifter  259,5  486,0  512,7  525,4 1 954,2
Afgift af kuldioxid (CO2) · · · · 1 399,0
Afgift af svovl (SO2) · · · · ·
Afgift af visse detailsalgspakninger  214,6  403,9  398,6  433,1  461,6
Afgift af poser af papir eller plast mv. · · · · ·
Afgift af engangsservice  32,3  72,6  74,0  68,2  61,6
Afgift af bekæmpelsesmidler  12,6  13,1  12,9  10,7  10,2
Afgift af CFC (drivgasser) · -  3,6  27,2  13,4  21,8
Afgift af ledningsført vand · · · · ·
Afgift af klorerede opløsningsmidler · · · · ·
Afgift af nikkel/kadmium batterier · · · · ·
Afgift af spildevand · · · · ·

     8. Afgift af spiritus, vin og øl 6 613,0 6 559,2 6 531,9 6 189,9 5 526,1
Afgift af spiritus 2 118,1 2 020,0 1 979,7 1 961,6 1 819,1
Afgift af vin 1 438,7 1 429,6 1 445,9 1 371,3 1 199,9
Afgift af øl 3 056,2 3 109,6 3 106,3 2 857,0 2 507,1

     9. Afgift af ikke-alkoholiske drikke  664,6  695,8  697,4  585,9  496,4
Kaffeafgift  229,8  233,6  221,8  230,6  244,8
Teafgift  9,8  10,6  9,9  9,7  10,0
Mineralvandsafgift  425,0  451,6  465,7  345,6  241,6

   10. Afgift af chokolade- og sukkervarer mv. 1 127,8 1 120,0 1 001,4 1 066,2 1 085,6
Chokolade- og sukkervareafgift  759,7  762,4  795,3  867,2  855,3
Råstofafgift  47,9  47,6  53,3  44,9  66,4
Dækningsafgift  7,6  12,1  12,8  12,0  14,5
Sukkerafgift  181,0  160,6 -  1,4 · ·
Afgift af konsum-is  131,6  137,3  141,4  142,1  149,4

   11. Tobaksafgift 6 852,2 6 446,7 6 645,5 6 756,8 7 106,8
Afgift af cigaretter, røgtobak m.m. 6 702,5 6 308,0 6 515,6 6 635,7 6 993,5
Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos  149,7  138,7  129,9  121,1  113,3
Afgift af cigaretpapir · · · · ·

1 Beløbet indeholder 937,8 mio. kr. som indtægt, på grund af en ændring i
bogføringspraksis.
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Tabel 8.1

1993 1994 1995 1996 1997

                                                     mio. kr.                                                    

2 202,0 2 319,5 2 291,7 2 188,5 2 449,1 Customs and import duties
1 789,9 1 828,1 1 907,4 1 863,2 2 152,0 Customs duties
 412,1  491,4  384,3  325,3  297,1 Import and export duties

77 530,0 91 423,6 95 367,1 101 158,1 106 360,7 Value added tax
54 004,1 66 296,9 77 785,4 82 844,6 86 050,6 VAT on domestic sales, etc.
23 672,2 25 279,2 17 779,7 18 544,5 20 621,9 VAT on imports
-  146,3 -  152,5 -  198,0 -  231,0 -  311,8 VAT refunds on dairy products

-  15,1 · · · · Labour market contributions

2 484,4 2 487,8 2 491,0 2 530,5 2 619,3 Duty on wage and salery costs

13 076,7 18 472,7 20 315,6 21 348,5 22 874,0 Motor vehicle duties
4 223,6 4 266,9 4 404,4 4 917,5 5 171,7 Weight duty
7 997,5 13 312,0 14 967,0 15 363,4 16 366,2 Registration duty
 855,6  893,8  944,2 1 067,6 1 336,1 Duty on third-party liability insurance

14 704,4 15 843,5 17 931,3 20 007,4 20 904,5 Duty on energy products
5 611,4 6 121,4 7 387,0 8 218,5 8 540,6 Petrol
4 748,9 4 945,2 5 410,7 5 897,1 5 854,0 Certain petroleum products
3 562,4 4 138,7 4 481,5 5 167,1 5 725,8 Electricity

 43,4  46,5  49,9  68,6  44,2 Gas
 738,3  591,7  602,2  650,5  703,3 Coal

· · ·  5,6  36,6 Natural gas

3 582,3 4 122,4 4 451,9 5 837,0 6 586,9 Enviromental duties
3 173,6 3 318,1 3 245,5 3 692,9 3 930,1 CO2

· · ·  296,5  395,7 Sulpher
 331,7  308,9  320,5  359,7  353,4 Certain retail containers

·  129,6  162,2  156,1  159,9 Carrier bags made of paper or plast, etc.
 58,1  55,9  58,1  59,0  56,0 Disposable tableware
 11,7  10,4  11,4  266,0  234,5 Insecticides, herbicedes, etc.
 7,2  5,0  1,8  0,3  0,4 CFC

·  294,5  652,4  969,8 1 279,1 Piped water
· · ·  3,2  3,3 Chlorinated solvents
· · ·  33,5  34,9 Nickel/cadmium batteries
· · · ·  139,6 Effuent charges

4 171,7 4 202,1 4 260,6 4 320,5 4 360,5 Duties on spirits, wine and beer
1 657,3 1 642,4 1 644,1 1 675,8 1 608,1 Spirits
 873,7  909,0  954,0 1 002,9 1 079,9 Wine

1 640,7 1 650,7 1 662,5 1 641,8 1 672,5 Beer

 454,7  565,1  565,7  596,3  616,4 Duties on non-alcoholic beverages
 181,4  236,3  206,9  221,9  212,5 Coffee

 6,0  9,0  8,6  8,0  7,3 Tea
 267,3  319,8  350,2  366,4  396,6 Mineral water

1 118,5 1 176,6 1 201,4 1 209,5 1 229,4 Duties on chocolate, sugar confectionary, etc.
 908,6  943,2  943,8  973,7  981,1 Chocolate, etc.
 44,3  53,4  64,7  52,2  66,7 Raw materials
 15,4  25,4  26,7  23,8  23,1 Other special products

· · · · · Sugar
 150,2  154,6  166,2  159,8  158,5 Ice-cream

6 831,6 6 956,3 6 922,7 7 289,5 7 443,7 Tobacco duties
6 651,2 6 773,6 6 752,4 7 125,0 7 279,7 Cigarettes, smoking tobacco, etc.
 105,9  98,5  91,8  81,4  80,3 Cigars, cheroots and cigarillos
 74,5  84,2  78,5  83,1  83,7 Cigarette paper
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Tabel 8.1 (fortsat) Bogførte told og forbrugsafgifter 1988-1997
Customs and excise duties 1988-1997 (continued)

1988 1989 1990 1991 1992

                                                   mio. kr.                                                   

   12. Afgift af radio- og TV-modtagere o.l.  952,8  513,3  185,4  240,8  244,6
Afgift af radiomodtagere -  1,0 -  0,1 · · ·
Afgift af TV-modtagere  195,3  95,3 -  20,0 · ·
Afgift af videooptagere og -gengivere  213,0  43,8 -  15,0 · ·
Afgift af hårde hvidevarer  293,5  131,7 -  17,1 · ·
Afgift af glødelamper, elektriske sikringer mv.  188,6  166,4  151,4  155,5  150,0
Afgift af grammofonplder  62,7  73,4  86,1  85,3  94,6
Afgift af videobånd  0,7  2,8 · · ·
Afgift af mindre husholdningsapparater · · · · ·

   13. Afgifter i øvrigt  637,4  574,6  567,9  178,6 -  282,1
Afgift af parfume  473,7  492,0  503,7  118,9 ·
Afgift af tændstikker  1,8  1,7 -  1,2 · ·
Afgift af cigar- og cigarettændere  23,0  23,0 -  8,2 · ·
Afgift af spillekort  2,3  2,6 -  0,8 · ·
Afgift af lystfartøjsforsikring  56,4  57,5  56,9  56,9  56,9
Afgift af charterflyvning  318,3  281,7  279,4  234,7 ·
Passagerafgift · · ·  42,4  189,3
Afgift af spillekasinoer · · ·  137,4  138,8
Andre afgifter -  238,1 -  283,9 -  261,9 -  411,7 -  667,1

1-13. Told og forbrugsafgifter i alt 122 013,6 122 467,1 125 740,6 128 334,2 127 515,9

   14. EU-afregninger - 7 520,0 - 6 981,6 - 6 066,0 - 8 214,3 - 8 416,3
Afregning til EU - 1 951,1 - 2 037,8 - 1 917,4 - 2 244,4 - 2 110,8
Bidrag til EU efter fælles momsgrundlag - 5 568,9 - 4 415,6 - 4 109,7 - 4 723,1 - 4 697,2
Bidrag til EU efter BNI · -  528,2 -  38,9 - 1 246,8 - 1 608,3

1-14. Told og forbrugsafgifter inkl. EU-afregninger 114 493,6 115 485,5 119 674,6 120 119,9 119 099,6
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Tabel 8.1

1993 1994 1995 1996 1997

                                                     mio. kr.                                                    

 252,1  278,8  316,6  139,7  157,2 Duties on radio and television receivers, etc.
· · · · · Radio receivers
· · · · · Television receivers
· · · · · Video recorders, etc.
· · · · · Major electrical households appliances

 149,2  151,3  165,8  154,9  157,2 Electric bulbs, fuses, etc.
 102,9  127,5  150,8 -  15,2  0,0 Grammophone records

· · · · · Videotapes
· · · · · Minor households appliances

-  569,2 -  406,0 -  674,3 -  527,7 -  518,5 Other duties
· · · · · Perfumery
· · · · · Matches
· · · · · Lighters
· · · · · Playing cards

 55,2  54,9  56,6  59,6  60,4 Pleasure boats
· · · · · Charter flights

 189,9  207,2  231,4  259,1  279,0 Passenger duty
 135,3  123,5  125,3  136,1  149,2 Casinos

-  949,6 -  791,6 - 1 087,6 -  982,5 - 1 007,1 Other duties

125 824,1 147 442,4 155 441,3 166 097,8 175 083,2 Customs and excise duties, total

- 9 154,5 - 9 745,5 - 9 876,3 - 10 080,1 - 11 297,2 European union
- 1 981,9 - 2 087,5 - 2 058,5 - 1 969,7 - 2 203,2 Contributions to EU budget
- 4 748,9 - 4 882,5 - 5 322,5 - 5 146,3 - 5 057,1 Contributions to EU on common VAT basis
- 2 423,7 - 2 775,5 - 2 495,3 - 2 964,1 - 4 036,9 Contributions to EU by GNI

116 669,6 137 696,9 145 565,0 156 017,7 163 786,0 Customs and excise duties, incl. EU


