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Afgifter på private husholdninger

Aflys genindførelsen af afgift på pvc 
og ftalater

UDFORDRINGEN
Som led i af talen om finansloven 2020 blev regeringen (Socialdemokratiet) samt Radikale Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at genindføre afgif ten på pvc og f talater med virkning 
fra 2021. Inden ikraf ttrædelse skal tiltaget statsstøttegodkendes af EU.

Afgif ten på pvc og f talater (pvc-afgif tsloven) blev afskaf fet med virkning fra 1. januar 2019 som en del af den 
af tale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået i ef teråret 2017 mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen inde-
holdt en række afgif tssaneringer anbefalet af regeringens tværministerielle Saneringsudvalg, der havde til 
opgave at identificere afgif ter, som var svære at administrere i praksis, og som gav et beskedent skatte-
provenu i forhold til det betydelige administrative bøvl, de afstedkom. 

Det vides ikke med sikkerhed i hvilken form, afgif ten vil blive genindført og hvilke konkrete produkter, der 
vil være omfattet. Den daværende afgif t omfattede bl.a. bløde rør og slanger, gulvbelægningsmaterialer, 
selvklæbende folier, handsker, regntøj, presenninger og tagrender. Afgif ten var udformet som en afgif t på 
vægten af produktet uanset mængden af pvc/ftalater i produktet og varierede desuden alt ef ter produktet. 
Eksempelvis udgjorde afgif ten på bløde rør og slanger 3,50 kr./kg ved indhold af f talater og 1,40 kr./kg ved 
anden blødgører end f talater. For regntøj var afgif ten tilsvarende 3,60 kr./kg henholdsvis 1,08 kr./kg.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør aflyse genindførelsen af afgif ten på pvc og f talater, idet afgif ten (jf. lovbemærkningerne ved 
afgif tens afskaf felse) ikke vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende ef fekt på sundhed og 
miljø. Da afgif ten er den samme uanset koncentrationen og typen af f talater, der anvendes i et produkt, 
giver afgif ten ikke incitament til at mindske indholdet af f talater i et afgif tspligtigt produkt eller til at anvende 
mindre skadelige f talater (med mindre det er muligt helt at undgå f talater). Behovet for afgif ten er desuden 
af taget i takt med en faldende anvendelse af særligt fire problematiske f talater bl.a. som følge af EU-regu-
lering. Det vurderes, at ingen EU-lande pt. har afgif t på pvc og f talater.

 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Samtidig med aftalen om at afskaffe pvc-afgiftsloven blev der i efteråret 2017 indgået en ”Politisk aftale om ny 
Fælles Kemiindsats 2018-21” mellem den daværende VLAK-regering og samtlige Folketingets øvrige partier. I 
aftalen indgår fem forskellige tiltag, der skal øge genanvendelsen af pvc. 

Varigt forventes afgiften alene at indbringe statskassen ca. 5 mio. kr. årligt.
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