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Afgifter på private husholdninger

Harmoniser konfektureafgiften 
uanset mængden af tilsat sukker

UDFORDRINGEN
Danmark har en relativ høj afgif t på slik og chokolade (konfekture), som – sammen med den høje danske 
moms – gør det attraktivt at grænsehandle i vores nabolande. Ifølge Skatteministeriet tegner grænsehandel 
med slik og chokolade sig således for en femtedel af den samlede grænsehandel med nydelsesmidler. Lige-
ledes ifølge Skatteministeriet ville det faktisk være samfundsoptimalt helt at afskaf fe afgif ten. Statens 
provenutab herved vil dog være omkring 2 mia. kr.

I forhold til dette betydelige provenu, kan det ikke hævdes, at de administrative omkostninger ved konfekture-
afgiften er relativt høje – selv om de er betydelige. Dette udelukker dog ikke, at der er potentiale for at sanere 
afgiften, så den bliver lettere at administrere for virksomhederne – og lettere at kontrollere for myndighederne.

I dag er konfektureafgif ten dif ferentieret alt ef ter indholdet af tilsat sukker. Mens den almindelige afgif t 
udgør 32,46 kr./kg, så udgør afgif ten 27,60 kr./kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 5 g./kg. 
Satserne er her angivet inklusive moms af afgif ten. 

Bemærk, at der ikke er tale om det samlede sukkerindhold i varen – men alene om mængden af tilsat sukker. 
Dif ferentieringen har således ingen (direkte) sundhedsmæssig begrundelse. 

Dif ferentieringen giver alt andet lige anledning til administrativt bøvl i de virksomheder, der skal opgøre og 
afregne afgif ten, herunder især i forbindelse med import af slik og choklade. Som følge af dif ferentieringen 
er det nødvendigt at kende og dokumentere mængde af tilsat sukker i slutproduktet. Tilsvarende skal skatte-
myndighederne afsætte ressourcer til at kontrollere, at virksomhederne har afregnet korrekt.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør afskaf fe den dif ferentierede konfektureafgif t, således at der fremover kun er én afgif tssats 
for slik og chokolade uanset andelen af tilsat sukker.

Henset til det høje afgif tsniveau, ef fekten på grænsehandel, samt det faktum at det ifølge Skatteministeriet 
vil være samfundsøkonomisk optimalt helt at afskaf fe afgif ten, bør den nye ensartede afgif t fastsættes til 
et niveau, der højest svarer til den lave sats i dag, dvs. højst 27,60 kr./kg inklusive moms. Det svarer til en 
reduktion af den høje afgif t med mindst 15 pct.  
 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Afskaf felse af den høje afgif t på slik og chokolade, således at der kun er én afgif tssats (på 22,08 kr./kg 
eksklusive moms) skønnes at ville give anledning til et provenutab på ca. 200 mio. kr. DI foreslår, at indfø-
relsen af en lavere, ensartet afgif t på slik og chokolade indgår i en samlet grænsehandelspakke finansieret 
via afskaf felse af den grønne check.
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