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Afgifter på private husholdninger

Afskaf isafgiften 

UDFORDRINGEN
Isafgif ten er et eksempel på en punktafgif t, der giver relativt meget administrativt besvær sammenholdt med 
det relativt beskedne provenu, den indbringer. Dette gælder også, selv om der som opfølgning på arbejdet 
i regeringens saneringsudvalg er vedtaget et mindre antal saneringer af afgif ten, som alt andet lige vil gøre 
afgif ten lettere at administrere end hidtil. Der er dog fortsat ikke-trivielle administrationsomkostninger 
forbundet med afgif ten, herunder med registrering og dokumentation.

Is (eller konsum-is, som det kaldes) kan ifølge lovgivningen kendes ved, at det ”opbevares, transporteres, 
sælges og konsumeres i frossen tilstand”. Dette princip følges dog ikke strengt, og i det hele taget er der en 
række forhold, som gør, at afgif ten rammer konkurrerende produkter mere eller mindre tilfældigt:
• Der er ingen afgif t på sodavand og saf tevand; men der er på grund af isafgif ten fortsat afgif t på ”frossen 

saf tevand” (sodavandsis og sorbet).
• Der er til gengæld ingen afgif t på frys-selv-is (fordi de sælges optøet).
• Der er afgif t på islagkager; men ikke på f.eks. frossen budding, der ligger ved siden af i frostdisken og 

stort set består af de samme ingredienser (fordi den serveres optøet).
• Trods udgangspunktet om, at afgif ten pålægges is, der ”opbevares, transporteres, sælges og konsumeres 

i frossen tilstand”, har afgif ten siden 2009 også været pålagt (ikke-frossen) is-miks (inkl. sof tice-miks), 
som anvendes til at fremstille færdig konsum-is. 

• Afgif ten på is-miks er også baseret på volumen af den færdige vare, dvs. der skal tages højde for, hvor 
meget is-miksen svulmer.

• I øvrigt kan samme is-miks of te anvendes til at fremstille ikke-afgif tspligtige produkter (f.eks. kan 
softice-miks typisk også anvendes til at fremstille afgif tsfri milkshake), hvorfor det skal opgives (og 
kontrolleres), hvorvidt anvendelsen sker i overensstemmelse med afgif tsbetalingen.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør afskaf fe afgif ten på konsum-is ved at ophæve isafgif tsloven. Isafgif ten udgør i dag alminde-
ligvis 8,73 kr./l – mens der for is med under 5 g tilsat sukker pr. liter betales en afgif t på 6,98 kr./l. I begge 
tilfælde er afgif ten opgjort inkl. moms af afgif ten. For is-miks afregnes afgif ten på grundlag af mængden af 
færdigt produkt.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Skatteministeriet har angivet provenutabet ved en afskaffelse af afgiften på konsum-is (isafgiftsloven) til godt 
300 mio. kr. DI foreslår, at afskaffelsen af isafgiften indgår i en samlet grænsehandelspakke finansieret via 
afskaffelse af den grønne check.
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