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Til Skatteministeriet 
 
Dansk Textil & Beklædning skal hermed fremsende vores kommentarer til lovforslaget om ændring af lov om 
afgift af elektricitet og forskellige andre love, som vi modtog i høring den 20. april 2009. 
Grundlæggende mener vi, at indførelsen af nye afgifter vil skade den danske tekstilindustris muligheder for 
at klare sig i den stærke internationale konkurrence. Vi er selvsagt glade for den langsommere indfasning af 
energiafgifterne end oprindeligt planlagt og skal anbefale, at indfasningen stoppes på et niveau, der er lavere 
end det for 2013 planlagte.  
Som sagt må vi understrege, at afgifterne vil være alvorligt konkurrenceforvridende for den danske 
tekstilindustri og vi skal derfor bede Skatteministeriet overveje mulighederne for at lempe afgifterne for 
tekstilindustriens energitunge virksomheder, som er stærkt konkurrenceudsatte. Vi har noteret os, at en lang 
række industrier med lovforslaget får lempet energiafgifterne og skal derfor bede om at tekstilindustriens 
energitunge virksomheder får samme positive særbehandling. Vi har tidligere ved flere lejligheder anmodet 
herom, og vi bidrager gerne med oplysninger om energiafgifternes belastning af disse virksomheder, såfremt 
Skatteministeriet har behov for nye oplysninger i denne sag. 
Dobbeltreguleringsproblematikken omkring afgifterne på el er endnu ikke løst med lovforslaget; el er således 
omfattet bl.a. af følgende reguleringer: CO2-kvoter, CO2-afgifter, afgifter på brændsel og PSO-afgifter. 
Virksomheder, der fortrinsvis benytter el, er således hårdt ramt af alle disse mere end dobbelte reguleringer; 
vi skal derfor anmode Skatteministeriet om at forenkle og reducere afgiften på el. 
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