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Afgifter på virksomheder

Aflys genindførelsen af afgiften på 
pvc-folier 

UDFORDRINGEN
Som led i aftalen om finansloven 2020 blev regeringen (Socialdemokratiet) samt Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at genindføre og fordoble afgiften på folier fremstillet af blød 
pvc med virkning fra 2021. Afgiften på pvc-folier blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019 som en del af 
den aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået i efteråret 2017 mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. 

Aftalen indeholdt en række afgiftssaneringer anbefalet af regeringens tværministerielle Saneringsudvalg, heri-
blandt afskaffelsen af afgiften på pvc-folier. Saneringsudvalget havde til opgave at identificere afgifter, der var 
svære at administrere i praksis, og som gav et beskedent skatteprovenu i forhold til det betydelige admini-
strative bøvl, de afstedkom. I det lys er genindførelsen af afgiften et klart skridt i den forkerte retning i forhold til 
at få et enklere skattesystem, der er lettere for virksomheder at administrere – og for skattemyndighederne at 
kontrollere. Herudover vil afgiften alt andet lige øge produktionsomkostningerne for danske virksomheder og 
dermed forringe konkurrenceevnen.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør aflyse genindførelsen og fordoblingen af afgif ten på folier fremstillet af blød pvc. Som det 
blev fremhævet i forbindelse med afskaf felsen af afgif ten, vurderes afgif ten ikke at have nogen nævneværdig 
adfærdsregulerende ef fekt på sundhed og miljø. Det skyldes, at pvc-folier primært anvendes i industrielle 
køkkener (ikke i nævneværdigt omfang i husholdningerne), som har behov for pvc-foliers særlige egenskaber. 
Derudover er pvc-folier til levnedsmidler omfattet af EU-regulering, og det er vurderingen, at ingen EU-lande 
i dag har afgif t på pvc-folier.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Samtidig med aftalen om at afskaffe afgiften på pvc-folier 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. 

Den daværende afgift omfattede folier fremstillet af blød pvc, der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. 
indpakningsfilm, husholdningsfilm og lignende. Afgiften udgjorde 20,35 kr. pr. kg. Der er endnu ikke fremsat 
et lovforslag om den nye afgift, som altså ifølge den politiske aftale skal være dobbelt så høj. Dette til trods 
forventes afgiften blot at indbringe statskassen ca. 10 mio. kr. årligt.
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