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Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om 

bemærkninger.  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) bemærker, at det på grund af den korte 

høringsfrist er sandsynligt, at der efterfølgende vil blive fundet forhold, som burde være 

kommenteret, men for nærværende har FSR alene nedenstående bemærkninger til den 

foreslåede nedsættelse af afgiften på emballager til vin og spiritus.  

Det er positivt, at virksomheder, der på ikrafttrædelsesdagen har et lager af påfyldte og nye 

ubrugte (tomme) emballager til vin og spiritus kan få afgiftsdifferencen godtgjort.   

FSR finder dog, at en frist på otte dage fra ikrafttrædelsen til at indsende en ansøgning om 

godtgørelse er for kort tid. FSR skal derfor foreslå, at fristen udvides til 1 måned, hvilket vil 

give en passende frist både for virksomhederne og for SKAT.  

Ikrafttrædelse 

Der er en række uoverensstemmelse i høringsudkastet vedr. ikrafttrædelsesdagen. 
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I § 5, stk. 1, anføres det, at ændringen træder i kraft 1. november 2010, mens der i 

bemærkningen til § 5, stk. 1, og i resumeet anføres, at ændringen træder i kraft 1. januar 

2010. 

 
I bemærkningerne til § 5, stk. 2, anføres det, at ændringen af emballageafgiftsloven skal 

notificeres over for Europa-kommissionen, og skatteministeren bemyndiges derfor til at 

fastsætte ikrafttrædelsesdagen, dog tidligst 1. januar 2011. I selve lovteksten omfatter § 5, 

stk. 2, imidlertid kun spildevandsafgiften og afgiften på CFC samt andre industrielle 

drivhusgasser og dermed ikke emballageafgiftsloven, der således er omfattet af 

ikrafttrædelse efter § 5, stk. 1 (1. november 2010). Dette forekommer ikke korrekt.  

---oo0oo---  

Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står foreningen naturligvis gerne til 

rådighed med en uddybning heraf.   

Med venlig hilsen   

John Bygholm    Mette Bøgh Larsen  
formand for skatteudvalget   skattekonsulent    


