
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, 

lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale 

erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).  

 

Med lovforslaget foreslås det at ligestille elafgiften for de liberale erhverv, som fremgår af 

bilag 1 til elafgiftsloven, med elafgiften for øvrige momsregistrerede virksomheder fra 

2023. Dermed får erhvervene mulighed for at opnå den lave procesafgift på lige vilkår 

med øvrige momsregistrerede erhverv. Med initiativet undgås det, at danske virksomhe-

der, som er kriseramte, potentielt skal betale en højere elafgift end i dag. Efter Kommis-

sionens statsstøtteretsakter må virksomheder, som er kriseramte, som udgangspunkt ikke 

modtage støtte i form af afgifter, der er lempede i forhold til andre virksomheder. Så 

længe bilag 1 til elafgiftsloven eksisterer, anser Kommissionen den høje sats på de liberale 

erhverv som den almindelige sats, mens processatsen anses for en afgiftslempelse, der 

indebærer statsstøtte til øvrige momsregistrerede erhverv. Initiativet er aftalt mellem rege-

ringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti 

som led i Energiaftale af 29. juni 2018. 

 

Med lovforslaget foreslås det ligeledes at gennemføre tilpasninger af miljø- og energibe-

skatningslovene som følge af kravet i de nævnte statsstøtteretsakter om, at kriseramte 

virksomheder skal afskæres fra at modtage statsstøtte.  

 

Jeg vil gerne knytte en kommentar til den del af lovforslaget, der tilpasser miljø- og ener-

gibeskatningslovene, således at kriseramte virksomheder afskæres fra at modtage stats-

støtte. Grundlæggende er jeg politisk uenig heri, men jeg er desværre forpligtet til at frem-

sætte lovforslaget som følge af Kommissionens statsstøtteretsakter. Det er et krav, som 

Kommissionen har insisteret på gennemføres, selvom det betyder, at kriseramte virksom-

heder afskæres fra at benytte sig af afgiftslempelser på lige fod med deres konkurrenter. 

Jeg har igennem en længere periode været i dialog med Konkurrencekommissær Margre-

the Vestager om spørgsmålet. Kommissæren og Kommissionen har desværre stået fast 

på, at kriseramte virksomheder skal afskæres fra at modtage de samme afgiftsnedsættelser, 

som deres konkurrenter, der ikke er kriseramte. Med lovforslaget skabes derfor en retstil-

stand, som indebærer, at den økonomiske situation for kriseramte virksomheder forvær-

res yderligere, og EU-reglerne kan derfor i sidste ende være en medvirkende årsag til, at 
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nogle virksomheder går konkurs. Som følge af dialogen med Kommissionen er lovforsla-

get også sendt dertil.    

 

Jeg vil dog gøre, hvad jeg kan, for at reglerne på længere sigt gøres mere smidige, så bl.a. 

meget generelle afgiftslempelser ikke omfattes af kravet om, at kriseramte virksomheder 

skal afskæres fra at benytte disse.  

 

Med venlig hilsen 

 

Karsten Lauritzen 


