
 

 

Resumé af forslag til lov om ændring af tinglysningsaf-

giftsloven og forskellige andre love og om ophævelse 

af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere an-

vendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.). 
 

Forslaget har til formål at udmønte aftalen om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter 

af 23. august mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-

parti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. 

 
Med Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter er det aftalt at gennemføre en afgiftssa-
neringspakke med 30 nye initiativer. Initiativerne omfatter afskaffelse af en række afgifter, 
som er bøvlede og byrdefulde for erhvervslivet, f.eks. afgiften på kaffeerstatning og kaffe-
tilsætning samt afgiften på godkendte traktorer og påhængsvogne hertil. Samtidig er det 
aftalt at gennemføre en række lempelser og forenklinger, f.eks. forhøjelse af bundfradra-
get for andre gevinster end kontantgevinster, forhøjet lempelse af ølafgift for små brygge-
rier og sanering af tinglysningsafgiften, som vil gøre det lettere at drive virksomhed i Dan-
mark. Derudover er det aftalt at rydde op i en række afgifter, som ikke længere er rele-
vante. 
 
Med lovforslaget foreslås det endvidere at afskaffe emballageafgiften for pantbelagte em-
ballager, og dermed udmønte et delelement af ovennævnte Aftale om erhvervs- og iværksætter-
initiativer, samt at gennemføre, dels et forslag stillet af Virksomhedsforum for enklere reg-
ler om at indføre kvartalsvis afregning af spilafgift for spil i offentlige forlystelser, dels en 
tilretning af ølmoderationsordningen. Sidstnævnte er en genfremsættelse af et forslag, der 
indgik i lovforslag nr. 237, folketingsåret 2017-2018. Forslaget udgik af L 237, da der blev 
rejst nogle tekniske spørgsmål, som nu er afklaret med branchen. 
 
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019. De forslag, der vedrører indførel-
sen af en ensartet og digital proces foreslås dog at træde i kraft på et senere tidspunkt, så 
snart Skatteforvaltningens bagvedliggende systemer er klar. 
 
For så vidt angår forslagene om henholdsvis forhøjelse af bundgrænsen for andre gevin-
ster end kontantgevinster samt forhøjelse og tilretning af ølmoderationsordningen fore-
slås disse at have virkning fra og med den 1. januar 2019. Herudover foreslås en række af 
forslagene herunder bl.a. forslaget om afskaffelse af afgiften på antibiotika og vækstfrem-
mere, forslaget om afskaffelse af vaffelbestemmelsen, forslaget om lempelse af affaldsaf-
gift på lettere forurenet jord og ophævelse af krav om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved 
eksport at have virkning fra og med den 1. april 2019. Endelig foreslås forslaget om af-
giftsfritagelse for pantbelagt emballage og samtlige foreslåede ændringer i tinglysningsaf-
giftsloven at have virkning fra og med den 1. juli 2019 med undtagelse af forslaget om 
yderligere nedsættelse af den variable tinglysningsafgift for pant i fast ejendom og andels-
boliger, der foreslås at have virkning fra og med den 1. januar 2026. 
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