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1 Abstract 
 
This thesis examines the compatibility of the Danish tax on chocolate and confectionary in regard 

to the European Union’s state aid law. In the light of recent year’s case law in the area of EU state 

aid law in relation to taxation, the analysis seeks to synthesize this development. 

 

It seems part of the existing Danish legislation in question from a legal perspective does not 

necessarily comply with the EU-law. The thesis reaches the legal conclusion, that the aid provided 

through the tax scheme is incompatible with EU-law due to the selectivity and distortive effect on 

competition. In addition, due to the substantial alterations the tax scheme has undergone in 

recent years and the evolution in the EU case law in the area, the scheme is to be considered new 

aid. 

 

Furthermore the thesis examines the economic rationale behind taxation of products having a 

detrimental effect, an internality, on the consumer, and how this interplays under the assumption 

that consumers are not perfectly rational, but are prone to limited self-control, which impairs their 

choices away from the long term optimum. 

 

The tax model can be constructed in a way, that takes these market failures into perspective and 

alters the welfare related outcome of consumption of detrimental products, the thesis concludes. 

 

These tools are possible policy tools that policy makers can include to minimize the detrimental 

effects of consumption as well as the welfare implications, benefitting the consumers having 

perfect self-control, which a simple taxation scheme might lead to. 
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2 Indledning 
Selektive skatter på varer og tjenesteydelser, bedre kendt som punktafgifter, er blandt de ældste 

former for beskatning i verden,1 og økonomer har siden Pigou (1920) og Ramsey (1927) beskrevet, 

hvordan punktafgifter kan benyttes til at regulere forbrugeres beslutningsprocesser og maksimere 

skatteindtægter. 

 

Fødevareområdet har ikke været skånet for forskellige former for afgifter. Fedtafgiften, afgiften på 

is, afgiften på nødder og chokoladeafgiften er nogle af de afgifter, som de danske forbrugere 

betaler, når de handler ind. 

 

I de følgende afsnit vil chokoladeafgiftsloven analyseres  med udgangspunkt i de statsstøtteretlige 

EU-regler. Analysen har til formål at vurdere, om afgiften strider mod fællesretten, og hvilke 

konsekvenser dette kan have. 

 

Herefter vil der analyseres en model, hvor antagelsen om, at individet træffer rationelle valg 

modificeres, så rationaliteten er begrænset2. Analysen vil være på baggrund af den 

velfærdsøkonomiske teori om optimal beskatning3, som har til formål at maksimere velfærd og 

minimere beskatning. 

 
 

                                                      
1 Cnossen, 1977. 
2 O’Donoghue & Rabin, 2006. 

3 Pigou, 1920. 
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2.1 Problemformulering 
I afhandlingen ønskes følgende spørgsmål belyst: 

Strider chokoladeafgiftslovens §§ 1-2 mod EU-rettens regler for statsstøtte, og hvordan vil de 

processuelle følger af en sag om tilbagebetaling af statsmidler i givet fald være? 

  

Er der et økonomisk rationale for at pålægge sukkerholdige fødevarer en afgift, i henhold til 

teorien om optimal beskatning?  

  

Hvilken velfærdsmæssige konsekvenser kan afgifter have, når det forudsættes, at forbrugere ikke 

er fuldt rationelle, og kan disse konsekvenser modvirkes? 

 

2.2 Afgrænsning 
I den juridiske del vil kun spørgsmålet om chokoladeafgiftslovens forenelighed med art. 107 og 

108 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde blive behandlet, hvilket hænger 

sammen med afgrænsningen i afhandlingen til anvendelsesområdet for chokoladeafgiftslovens § 1 

og, i mindre grad, § 2. 

 

Skattemyndighedernes vidtgående skøn i forbindelse med vurderingen produkter i henhold til 

lovens § 1, stk. 1, nr. 10, og dettes relation til statsstøttereglerne, vil heller ikke blive behandlet. 

 

I den økonomisk del vil de modeller, som indgår i afhandlingen, for optimal beskatning hverken 

inddrage fordelingshensyn eller afgiftens effekt på arbejdsudbuddet, men bestemme det optimale 

afgiftsniveau udelukkende ud fra et velfærdsmaksimerende hensyn. 

 

Afhandlingen afgrænses til at undersøge om rationalet for at gribe ind over for et forbrug af 

sukkerholdige fødevarer kan begrundes ud fra tre argumenter: eksternaliteter, uperfekt 

information og forbrugernes begrænsede rationalitet. Der gennemgås ikke alle markedsfejl, der vil 

kunne give anledning til beskatning af sukkerholdige fødevarer. Dette værende for eksempel 

markedsfejl begrundet i konkurrenceforholdene på markedet. I tilfælde, hvor der ikke er 

fuldkommen konkurrence, men, for eksempel monopoltilstande, beskriver den økonomiske teori, 



Side 6 af 58 
 

at prisen på varer ikke afspejler marginale omkostninger, hvilket i sig selv udgør et rationale for at 

gribe ind. 

 

3 Metode 
3.1 Juridisk metode 
I afhandlingens juridiske del benyttes den retsdogmatiske metode, da formålet er at beskrive den 

gældende retstilstand4. Analysen foretages med udgangspunkt i at fastlægge gældende ret for 

anvendelse af statsstøttereglerne på afgiftsområdet, dette med udgangspunkt i den danske 

chokolade- og sukkervareafgift fastlagt i den gældende chokoladeafgiftslov, lovbekendtgørelse nr. 

1163 af 5. september 2016. Analysen sker primært ved at beskrive, fortolke og systematisere de 

foreliggende retskilder på en måde, hvor fremstillingen opbygges på baggrund af juridiske analyser 

i overensstemmelse med den juridiske metodelære5. 

 

Derfor vil den retsdogmatiske analyse, ligesom EU-domstolens praksis, anvende teleologisk 

fortolkning – eller formålstolkning, hvor en tekst fortolkes ud fra dens formål, og ud fra Traktatens 

formål6 

 

Retskilderne, som danner udgangspunktet for analysen, er primær og sekundær EU-ret og dansk 

ret, herunder EU-traktaterne, forordninger, direktiver og meddelelser fra Kommissionen. 

Herudover inddrages retspraksis fra EU-domstolen og de danske domstole samt administrative 

afgørelser fra de danske skattemyndigheder og EU-Kommissionen. Yderligere vil der benyttes 

juridisk litteratur, som beskriver statsstøtteretten. 

 

Fastlæggelsen af gældende ret vedrørende statsstøttereglerne har primært taget udgangspunkt i 

artikel 107, stk. 1, retspraksis fra EU-domstolen samt Kommissionens meddelelse om 

statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1, i TEUF, 17. januar 2014. 

 

                                                      
4 Ross, Alf, 1971, s. 130 

5 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 28 

6 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s. 33   
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3.2 Økonomisk metode og integreret metode 
I afhandlingen tager den økonomiske analyse udgangspunkt i et neoklassisk synspunkt, hvor 

analyseniveauet er markedet og analyseenheden er forbrugeren. 

Neoklassisk økonomi bygger på tre centrale antagelser i betragtningen af markedet7: 

1) Individer træffer rationelle valg mellem udfald, der kan identificeres og tillægges nytte. 

2) Individer er nyttemaksimerende og virksomheder er profitmaksimerende. 

3) Individer træffer valg uafhængigt baseret på perfekt information. 

 

Den økonomiske analyse foretages ud fra den deduktive metode, da udgangspunktet for analysen 

og konklusionerne på problemstillingen udledes bag baggrund af eksisterende teori og modeller.8 

Formålet med analysen er således at udlede en konklusion på baggrund af gyldige og logiske 

argumenter. 

 

Med udgangspunkt i den neoklassiske økonomiske tankegang vil der, på baggrund af den 

velfærdsøkonomiske teori om optimal beskatning9, hvis formål er at maksimere velfærd og 

minimere beskatning. 

 

Herefter analyseres en model, hvor antagelsen om, at individet træffer rationelle valg modificeres, 

så rationaliteten er begrænset10. 

 

Det integrerede består af en retspolitisk diskussion af alternativer til den gældende ret, hvorved 

retspolitiske betragtninger vil benyttes, på baggrund af konklusionerne i henholdsvis den juridiske 

og økonomiske del af afhandlingen, til at foreslå alternative afgiftssystemer, der kan anvendes 

som erstatning for gældende ret. 

 

                                                      
7 Robinson & Eatwell, 1973. 

8 Andersen, 2013, s. 31 

9 Pigou, 1920. 

10 O’Donoghue & Rabin, 2006. 
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4 Chokoladeafgiftsloven 
Den danske afgiftspålægning af chokolade blev indført i 1922 i med "lov om omsætningsafgift af 

chokolade og sukkervarer m.m."11 Som det fremgår af lovens titel, var der tale om en 

omsætningsafgift, hvilket vil sige, at afgiften blev beregnet på baggrund af varens salgspris. 

 

I 1968 blev den oprindelige lov erstattet af den nuværende chokoladeafgiftslov12 (herefter 

CHOAL). I den nye lov blev afgiften omlagt til en vægtafgift af de afgiftspligtige bestanddele i varen 

fremfor at basere sig på salgsprisen. Herudover blev det afgiftspligtige område præciseret og 

udvidet i lovens § 1, stk. 1, nr. 1-10. 

 

Det afgiftspligtige område fra 1922-loven blev videreført i form af § 1, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6, mens 

de resterende numre udvidede afgiftsområdet. Særligt nr. 10 udvider lovens område væsentligt, 

da afgiftspligten for "[a]ndre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og 

anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller 

erstatningsvarer […]"tillægger skattemyndighederne en meget vidtgående skønsvurdering. 

 

Efter Danmarks indtræden EF og det indre marked, er beskatningsområdet i CHOAL blevet ændret 

to gange13. En gang i 197914, hvor ændringen vedrørte indholdet af § 1, stk. 1, nr. 10. Hvor 

bestemmelsen tidligere lagde vægt på beskaffenhed, anvendelse og smag, affattes bestemmelsen 

således: ”Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt 

den måde hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger eller erstatningsvarer for de 

varer der er nævnt under 18.” 

Den anden ændring blev foretaget i 2009. Indtil da havde beskatningen af chokolade- og 

sukkervarer efter CHOAL § 2, stk. 1 været homogen og uafhængig af det konkrete produkts 

                                                      
11 Lov nr. 254 af 12. juni 1922. 

12 Lov nr. 414 af 18. december 1968 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. 

13 Herudover har der været en række ændringer af afgiftssatsen samt ændringer af registreringspligten for 

virksomheder. 

14 Lov nr. 516 af 21. december 1979 
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sukkerindhold. Ved ”Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.”15 af 12. 

juni 2009 blev afgiften dog differentieret efter sukkerindholdet i de færdige produkter. Produkter 

indeholdende under 0,5 g tilsat sukker blev herefter beskattet efter en lavere sats, end produkter 

indeholdende over 0,5 g tilsat sukker16. Denne differentiering ses i også i den nuværende 

lovgivnings § 2, stk. 1 under henholdsvis nr. 1 og nr. 2. 

 

4.1 Det afgiftspligtige område 
Efter de nævnte ændringer, ser CHOAL § 1, stk. 1 ud som følger: 

Af følgende varer svares afgift til statskassen: 

1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art. 

2) Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og 

lakridsrod og lign. 

3) Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af 

sådanne masser. 

4) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller 

farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art. 

5) Tyggegummi. 

6) Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter. 

7) Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign. 

8) Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt 

eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, 

biskuit og lign. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstiger 25 pct. af det samlede antal stykker i 

blandingen, og vaflerne ikke efter punkt 10 betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af 

chokoladevarer. 

9) Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af 

varens rumfang. 

                                                      
15 Lov nr. 524 af 12. juni 2009. 

16 Lovteksten i ændringsloven er inkonsistent, da den høje sats blev pålagt produkter med over 0,5 g tilsat 

sukker, mens sukkerfri produkter defineredes efter at indeholde under 0,5 g sukker. I SKATs daværende 

praksis er begge satser bestemt ud fra indholdet af tilsat sukker, hvilket også ændres i lovteksten ved 

chokoladeafgiftslovens senere ændring (LBK nr. 752 af 10/06/2013), hvilket fremgår af betænkningen til 

denne bekendtgørelse. 
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10) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed, anvendelse eller smag kan 

betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-8.  

 

Efter CHOAL § 1, stk. 2 er følgende varer fritaget for afgiftspligt: 

1) Varer, hvis forhandling efter § 60 i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler er forbeholdt 

apotekerne, og varer, der er lægemidler, men er undtaget fra § 60 i lov om lægemidler ud fra en konkret 

sundhedsfaglig vurdering, jf. bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek. 

2) Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke. 

3) Kakao- og chokolademælk samt andre kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillede til 

forbrug. 

4) Buddingpulver, dessertpulver, fromagepulver og kagepulver med indhold af kakao. 

5) Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning 

herfor. 

6) Masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke 

råstofafgiftspligtige varer. 

 

Forudsætningerne for afgiftsfritagelsen af varerne i § 1, stk. 2, præciseres i § 1, stk. 3: 

For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre 

end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, 

varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede 

fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3 og 5, nævnte varer er 

fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som 

erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer. 

 

4.2 Afgiftssatser 
Efter CHOAL § 2, beskattes afgiftspligtige varer som følger: 

§ 2, stk. 1, nr. 1: Varer, hvis indhold af tilsat 

sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g 

27 kr. og 39 øre pr. kg 

§ 2, stk. 1, nr. 2:Varer, hvis indhold af tilsat 

sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 

23 kr. og 30 øre pr. kg 
 

 



Side 11 af 58 
 

5 Betingelserne for statsstøtte i artikel 107, stk. 1. 
Efter art. 107, stk. 1 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF) er 

støtte, som et medlemsland yder til en virksomhed, der operer på et marked i konkurrence, og 

som derved kan være konkurrenceforvridende og påvirke samhandelen, i udgangspunktet 

uforenelig med det indre marked og derfor forbudt. 

Formålet med bestemmelsen er ”at hindre, at samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes af 

fordele, som indrømmes af offentlige myndigheder, og som under forskellige former fordrejer eller 

truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller 

produktioner”17. 

 

For at støtte ydet til private og offentlige virksomheder kan være omfattet af forbuddet mod 

statsstøtte i artikel 107(1), skal følgende fire betingelser være opfyldt: 

 Der skal være tale om statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under 

enhver tænkelig form; 

 Støtten begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner; 

 Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene; 

 Støtten skal kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. 

 

Da skatte- og afgiftsområdet kun er delvist harmoniseret og medlemsstaterne har vidtrækkende 

kompetence til at forme deres skattesystemer, adskiller disse skattesystemer sig væsentligt fra 

hinanden både i formål og funktionsmåde. Derfor vil det sjældent være muligt at vurdere om en 

ordning i et skattesystem udgør ulovlig statsstøtte ved at sammenligne ordningen med andre 

landes skattesystem på det pågældende område grundet de forskelligartede skattesystemer. 

Derfor lægges der på skatteområdet særlig vægt på spørgsmålet om det, at støtten begunstiger 

visse virksomheder eller produktioner, kan begrundes i selve skatteordningens formål og 

funktionsmåde. 

 

                                                      
17 Sag 173/73, Italien mod Kommissionen, præmis 13. 
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5.1 Økonomisk fordel 
Det er en betingelse for at være omfattet af forbuddet mod statsstøtte i art. 107, stk. 1 TEUF, at 

den pågældende foranstaltning giver en økonomisk fordel til de virksomheder eller produktioner, 

som de ikke ville have opnået på sædvanlige markedsvilkår18. Det er i denne sammenhæng 

irrelevant om støttemodtagernes situation forbedres, forværres eller slet ikke ændres i forhold til, 

hvordan deres situation var før støtteforanstaltningen blev implementeret19. Det afgørende er, om 

ordningen isoleret set begunstiger visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, der 

befinder sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation20. 

 

Som det fremgår ved at sammenholde CHOAL § 1, stk. 2 og § 1, stk. 3, er en række varer 

udtrykkeligt afgiftsfritaget, herunder diverse typer af kakaodrikke med kakaoindhold under 5 pct., 

kakaopulvere med kakaoindhold under 30 pct., og kagepulvere med kakaoindhold under 25 pct. 

Producenter og importører af disse varer modtager herved en økonomisk fordel sammenlignet 

med virksomheder, der producerer produkter, der overstiger disse grænser. 

Herudover bevirker det, at lovens § 1, stk. 1 positivt lister de varer, der er afgiftspligtige, at varer, 

som ikke indeholdes i paragraf ikke er afgiftspligtige. Det betyder i praksis, at der kun pålægges 

afgift på visse typer af ellers sammenlignelige produkter, idet andre produkter ikke er omfattet af 

afgiften. Navnlig er kager, kiks og de fleste typer af vafler ikke afgiftspålagte. Dette giver en oplagt 

økonomisk fordel til producenter og importører af disse produkter. 

 

5.2 Statsstøtte eller støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler 
Art. 87, stk. 1 TEUF omfatter kun støtte, der ydes fra staten og støtte, der ydes ved hjælp af 

statsmidler. Støtten skal således være en følge af statens handlinger og være finansieret af 

statsmidler21. Ifølge domstolens praksis er det en nødvendighed, at begge disse kriterier er 

opfyldt, før der er tale om statsstøtte. 

 

                                                      
18 Sag C-39/94, SFEI/La Poste, præmis 60 og de forenede sager T-204 og 270/97, EPAC, præmis 66. 

19 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, præmis 41 

20 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, præmis 41 

21 Sag C-379/98, PreussenElektra, præmis 58. 
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I relation til CHOAL er det derfor relevant at vurdere, om den økonomiske fordel, nogen aktører 

opnår på baggrund af afgiftsfritagelse fra § 1, stk. 1, kan defineres som støtte fra staten, der ydes 

ved statsmidler. 

Da afgiftsfritagelsen fra CHOAL § 1, stk. 1 skyldes den måde, loven er udformet på, og derfor kan 

tilskrives en beslutning foretaget af staten, kan støtten anses som ydet af staten22. 

Som beskrevet af Retten i Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH mod Kommissionen, udgør en 

generel skattefritagelse en økonomisk fordel ydet af statsmidler, såfremt staten opgiver retten til 

at opkræve en skat, som ellers var skattepligtig. Til gengæld falder det ikke inden for 

anvendelsesområdet af TEUF art. 107(1), hvis ordningen er tilgængelig til alle virksomheder, og 

som følge heraf ikke er selektiv23. Da staten ved at indføre afgiftsfritageler mister indtægter, den 

ellers ville have modtaget, udgør dette støtte ydet ved hjælp af statsmidler24. 

 

5.3 Selektivitet 
Det fremgår af art. 107(1) TEUF, at bestemmelsen kun gælder støtte, der favoriserer bestemte 

virksomheder eller produktionen af bestemte varer. Derfor må fordelen indeholde et element af 

selektivitet for at art. 107(1) finder anvendelse. En ordning kan have en meget bred anvendelse og 

stadig falde indenfor art. 107(1), og hverken omstændigheden ’at ordningen omfatter et stort 

antal virksomheder, eller at disse virksomheder hører til i forskelligartede og store 

erhvervssektorer’25 udelukker en ordning fra at være statsstøtte26. Det er nærmere et spørgsmål 

om, hvorvidt ordningen udgør en fordel for visse virksomheder sammenlignet med andre, som er i 

en sammenlignelig retslig og faktisk situation27. 

 

5.3.1 Generelle foranstaltninger 
Artikel 107(1) finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der har et generelt anvendelsesområde 

og som tilgodeser økonomien i sin helhed, og derfor må der skelnes mellem generelle økonomiske 

                                                      
22 Sag C-6/97, Den Italienske Republik mod Kommissionen, præmis 16. 

23 Sag T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH mod Kommissionen, præmis 52. 

24 Sag C-6/97, Den Italienske Republik mod Kommissionen, præmis 15. 

25 Sag C-75/97, Belgien mod Kommissionen, præmis 32. 

26 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, præmis 48. 

27 Sag T-210/02 RENV, British Aggregates, præmis 32. 
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foranstaltninger og selektive støtteforanstaltninger28. Denne skelnen mellem generelle og 

selektive ordninger er i praksis ofte vanskelig, og ordninger, der umiddelbart synes at have et 

generelt anvendelsesområde kan ved nærmere undersøgelse vise sig ikke at være det. 

 

Dette illustreres i sagerne Kommissionen mod Frankrig29, der omhandlede præferencesatsen for 

diskontering af udestående fordringer ved eksport, som var tilgængelig for alle virksomheder, 

hvilket ifølge den franske regering var udtryk for, at ordningen var af generel økonomisk karakter. I 

praksis var det dog kun virksomheder, der udnyttede særlige eksportmuligheder, der kunne drage 

nytte af ordningen, hvorfor ordningen var selektiv. 

 

5.3.2 Selektive foranstaltninger 
Artikel 107(1) TEUF kræver, at den givne økonomiske fordel selektivt tilgodeser visse 

virksomheder eller produktionen af visse varer. På skatteområdet vil en ordning være selektiv, hvis 

virksomheder beskattes på en måde, der afviger fra det almindelige skattesystem. 

 

En ordning kan i denne henseende være materielt eller regionalt selektiv. 

Regional selektivitet er udtryk for ordninger, hvor virksomheder i geografisk afgrænsede områder 

inden for den samme medlemsstat behandles forskelligt på en måde, der giver virksomheder i 

visse områder en fordel. Da dette falder uden for området, som søges afdækket i denne 

afhandling, vil det ikke blive uddybet yderligere. 

 

Materiel selektivitet betegner ordninger, der kun finder anvendelse på bestemte virksomheder 

eller erhvervssektorer. Et eksempel er sagen Adria-Wien Pipeline mod Finanzlandesdirektion für 

Kärnten, hvor godtgørelse for en energiafgift kun var tilgængelig for virksomheder, der primært 

var beskæftiget i vareproduktion, og ikke virksomheder i andre erhvervssektorer, som for 

eksempel tjenesteydelser (sagsøgeren i Adria-Wien var et byggeselskab og derfor ikke 

støtteberettiget). Dette blev anset som at være statsstøtte omfattet af art. 107(1), da ordningen 

                                                      
28 Sag C-156/98, Tyskland mod Kommissionen, præmis 22. 

29 Forenede sager C-6 og C-11/69, Kommissionen mod Frankrig, præmis 20 og 21. 
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lettede en byrde, der normalt ville belaste en virksomheds budget (prisen for energi)30, og at det 

ikke kunne retfærdiggøres i miljømæssige hensyn, at behandle leverandører af varer of 

tjenesteydelser forskelligt. 

 

5.3.2.1 Retlig og faktisk selektivitet 
Materielt selektive ordninger kan optræde som retligt (de jure) eller faktisk (de facto) selektive. 

Retlig selektivitet er udtryk for, at en ordning opstiller lovgivningsmæssige kriterier, som 

individualiserer de virksomheder, som modtager en økonomisk fordel, fx en ordning, der yder 

støtte til en række navngivne virksomheder. I sådanne tilfælde kan det som regel let konkluderes, 

at ordningen er selektiv, da de angivne virksomheder, i kraft af individualiseringen, forbeholdes en 

begunstigende behandling.31 

 

Faktisk selektivitet er udtryk for, at en ordning umiddelbart fremstår som havende en ensartet 

behandling af sammenlignelige virksomheder, mens ordningen i praksis ekskluderer bestemte 

virksomheder fra de økonomiske fordele og således begunstiger andre virksomheder. 

 

I sådanne tilfælde, vil ordningens selektivitet normalt vurderes gennem en tre-trins-analyse, som, 

1) fastlægger referencesystemet, som en almindelig beskatning vil finde sted efter, 2) vurderer om 

en given ordning afviger fra dette system på en måde, der forskelsbehandler virksomheder, som 

er i en sammenlignelig retlig og faktisk situation. Og 3), hvis dette er tilfældet, skal det vurderes 

om den afvigende ordning kan retfærdiggøres af det almindelige systems karakter eller 

opbygning.32 

 

                                                      
30 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, præmis 38 

31 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1, i TEUF, præmis 128. 

32 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1, i TEUF, præmis 128. 
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5.4 Referencesystemet 

5.4.1 Afgiftens generelle udformning 
For at afgøre, om afgiftsfritagelsen fra CHOAL § 1, stk. 1 for sammenlignelige varer er udtryk for en 

selektiv ordning, er det nødvendigt at identificere de almindelige betingelser for beskatningen, 

også kendt som referencesystemet33. 

 

Referencesystemet udgør den ramme, som en foranstaltnings selektivitet måles imod. Det 

definerer grænserne for at undersøge om særlige virksomheder tilgodeses ved en undtagelse fra 

de normale regler, og derfor forskelsbehandles på en fordelagtig måde sammenlignet til andre 

virksomheder, der er underlagt de almindelige regler i systemet34. 

 

Referencesystemet består således af et konsekvent regelsæt, der på baggrund af objektive 

kriterier, finder anvendelse på alle virksomheder, der falder inden for referencesystemets 

anvendelsesområde, defineret med udgangspunkt i det formål, som forsøges opnået, samt 

rettigheder og forpligtelser for virksomheder underlagt lovgivningen.  

 

På skatte- og afgiftsområdet har fastsættelsen af referencesystemet en forstærket betydning, da 

en selektiv fordel, som tildeles visse aktører, kun kan godtgøres i forhold til den almindelige 

skatteordning. Det skyldes, at skatteområdet ikke er harmoniseret på EU-niveau, og derfor ville en 

sammenligning mellem medlemsstater ofte være en sammenligning af faktisk og retligt forskellige 

situationer, som følge af de lovgivningsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne35. 

 

Referencesystemet er udtryk for den almindelige beskatning på det afgrænsede område, hvor 

beskatningen finder anvendelse, dette værende et materielt område eller et geografisk område36. 

For enkeltstående afgifter, som afgifter, der pålægges produkter og aktiviteter med en negativ 

indflydelse på miljøet eller folkesundheden, gør det sig gældende, at referencesystemet, i 

                                                      
33 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1, i TEUF, præmis 128. 

34 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1, i TEUF, præmis 132. 

35 Sag T-308/00, Salzgitter AG mod Kommissionen, præmis 81. 

36 Sag C-88/03, Portugal mod Kommissionen, præmis 56. 
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princippet, udgøres af selve afgiften37. Ved fastsættelsen af referencesystemet tages blandt andet 

hensyn til afgiftsgrundlag, afgiftsniveauet, de afgiftspligtige personer, begivenheden for afgiftens 

indtræden. 

 

Dette princip, at afgiften i sig selv udgør referencesystemet, er dog ikke den eneste måde at 

fastsætte referencesystemet. Dette kom blandt andet til udtryk i Kommissionens afgørelse af 17. 

august 2017 i sag SA.44351. I denne sag, som omhandlede erhvervsbeskatning, som favoriserede 

mindre detailforhandlere, benyttede Kommissionen et hypotetisk referencesystem, en flad 

beskatning baseret på butikkernes månedlige indkomst, da den eksisterende ordning med en 

progressiv beskatning, i sig selv havde en selektiv struktur38. 

 

I den konkrete sag er varer afgiftspligtige, hvis de, ud fra en vurdering af deres beskaffenhed, kan 

defineres som ”chokolade og sukkervarer eller erstatningsprodukter herfor”, uden at fastsætte en 

præcis definition af dette begreb eller generelle beskatningskriterier, som defineres på baggrund 

af de pågældende varers næringsindhold, sammensætning eller størrelse39. 

Efter CHOAL § 1, stk. 1 er hovedreglen, at alle virksomheder, der importerer, producerer eller 

sælger enhver form for chokolade, sukkervarer eller erstatningsprodukter herfor, i princippet er 

omfattet af afgiften. 

 

Virksomhederne afgiftspålægges som hovedregel efter lovens § 2, stk. 1 til en afgiftssats på 27 kr. 

og 39 øre per kg af de fremstillede eller importerede produkter, der er afgiftspligtige. Det er 

relevant at vurdere, om denne sats, som fastsætter afgiftsniveauet efter indholdet af tilsat sukker, 

kan anses som at udgøre referencerammen. Mens der er en klar differentiering efter om varer 

indeholder mere eller mindre end 0,5 g tilsat sukker, og der derfor kan siges at være en normal 

beskatning og en præferenceordning, synes denne definition ikke at passe i det pågældende 

tilfælde. 

 

                                                      
37 Sag T-210/02 RENV, British Aggregates, paragraf 49 og 50. 

38 Kommissionens afgørelse af 17. august 2017 i sag SA.44531. 

39 Sag T-210/02 RENV, British Aggregates, paragraf 53. 
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I Kommissionens åbningsskrift for den verserende sag om den danske afgift på mættet fedt, 

SA.33159, fastsatte Kommissionen referencerammen som ”det danske skattesystem, og navnlig 

reglerne om beskatning af mættet fedt i fødevarer”40, på baggrund af, at tilstedeværelsen af 

mættet fedt i fødevarer var udslagsgivende for skattepligt, og indholdet af mættet fedt i fødevarer 

var det skattepligtige element, der blev således pålagt en afgift på 16 DKK pr. kg. mættet fedt i 

fødevaren41. 

 

Da der er tale om en verserende sag, kan den af gode grunde ikke tillægges nogen retskildeværdi, 

men det logiske argument i fastsættelsen af referencerammen er konsistent – Afgiftspligten 

afhænger af indholdet af mættet fedt, hvorfor mættet fedt afgiftspålægges, derfor må beskatning 

af indholdet af mættet fedt udgøre referencerammen. 

 

Tilbage i CHOAL § 2, er der ikke samme logik for afgiftspålægningen. For mens indholdet af tilsat 

sukker afgør om der er afgiftspligt efter henholdsvis § 2 stk. 1, nr. 1, eller nr. 2, er tilstedeværelsen 

af tilsat sukker, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, ikke en nødvendighed for at afgiftspligten indtræder. 

Det er efter samme bestemmelse også vægten af varen i sin helhed, som afgiftspålægges og ikke 

vægten af tilsat sukker. På den baggrund er der en logisk brist i at definere referencerammen ud 

fra indholdet af tilsat sukker, da dette ikke er udslagsgivende for afgiftspligten42. 

 

Samtidig vil det at definere referenceordningen for den generelle beskatning af chokolade- og 

sukkervarer ud fra en betragtning om indholdet af tilsat sukker i fødevarer, udbrede 

referenceordningen til at omfatte samtlige producenter af alle typer fødevarer og ikke blot 

virksomheder, der er i en tilsvarende retlig og faktisk situation. 

 

                                                      
40 Åbningsskrivelse af 4. februar 2015 i sag SA.33159, præmis 80 

41 Lov nr. 247 af 30. marts 2011 om afgift af mættet fedt i visse fødevarer, § 2 

42 Hermed ikke sagt, at ordningen ikke er selektiv, da den differentierer mellem produkter med og uden 

tilsat sukker. Dette vil dog ikke blive behandlet nærmere. 
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Formålet med referencerammen er netop, at vurdere om den indfører differentiering mellem 

økonomiske aktører, der i forhold til det formål, der forfølges med ordningen, befinder sig i en 

tilsvarende faktisk og retlig situation.  

 

På baggrund af dette samt det, at særlige afgifter af visse varer, der påvirker sundheden, og som 

ikke rigtigt er del af det bredere skattesystem, i sig selv i princippet udgør en referenceordning43, 

lægges det til grund, at ”reglerne om beskatning af varer, der i det danske skattesystem defineres 

som chokolade- og sukkervarer eller erstatningsprodukter herfor”, udgør referencerammen. 

 

Formålet med afgiften er dels det fiskale element i at tilføre staten midler ved skatteindtægter44 

og dels det sundhedspolitiske element i at regulere forbrugernes indtag af sukkertilsatte 

fødevarer45. 

 

5.4.2 Undtagelser fra den generelle udformning af afgiften 

Efter referencesystemet er bestemt, er næste skridt at undersøge om ordningen 

forskelsbehandler virksomheder som en fravigelse fra referencesystemet. Det er derfor 

nødvendigt at afgøre om ordningen vil kunne favorisere bestemte virksomheder, eller 

produktionen af bestemte varer, i forhold til andre virksomheder, som er i en ensartet retlig of 

faktisk situation i lyset af referencesystemets egentlige formål. 

 

Med udgangspunkt i referencesystemet, som fastsat ovenfor i afsnit 5.4.1, består 

foranstaltningen, som vil blive analyseret, af afgiftsfritagelsen fra CHOAL § 1, stk. 1, hvorefter 

særligt producenter og importører af kager, kiks og vafler, fritages fra afgift. Dette følger ikke af en 

                                                      
43 Åbningsskrivelse af 4. februar 2015 i sag SA.33159, præmis 80 

44 Se hertil Skatteudvalgets tillægsbetænkning af den 11. september 2012 til lovforslag nr. L 197, forslag til 

lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven 

og forskellige andre love. 

45 Betænkning til Lovforslag L 206, folketingsår 2008-09, side 3. 
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udtrykkelig fritagelse til loven, men idet disse produkter ikke specifikt nævnes i CHOAL § 1, stk. 1, 

følger at de ikke pålægges nogen afgift46. 

 

For at afgøre om denne foranstaltning er selektiv, er det nødvendigt at vurdere, om 

foranstaltningen skelner mellem virksomheder eller produktioner, som er i en retlig eller faktisk 

sammenlignelig situation. 

 

Spørgsmålet om ordningens selektivitet tager ikke på forhånd hensyn til grundene bag eller 

formålet med de statslige forskrifter, men definerer dem udelukkende på baggrund af deres 

virkning og derfor uafhængigt af de anvendte teknikker47. Disse grunde og formål for en 

foranstaltning bliver kun relevante når det vurderes, om støtten forfølger målene fremsat i TEUF 

art. 107(2) og 107(3)48. 

  

Dette eksemplificeres ved, at der svares afgift af vafler efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1 nr. 

8, når ”[vafler] er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller 

masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger 

med afgiftsfri vafler, biskuit og lign. I et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstiger 25 pct. 

af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter punkt 10 betragtes som 

erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer”, hvorefter vafler, som undtages 

bestemmelsen, samt vaffel- og biskuitblandinger med under 25 pct. afgiftspligtigt antal vafler, er 

undtaget fra referenceordningen. For vaffel- og biskuitblandinger kan to ens, afgiftspligtige vafler 

beskattes vidt forskelligt alt efter, om vaflerne udgør over eller under 25 pct. af det samlede 

produkt. 

 

Et andet eksempel er romkugler, der behandles forskelligt afhængig af deres størrelse og 

emballage: Der pålægges der afgift efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 10 på en romkugle med 3 cm i 

                                                      
46 Vafler er kun afgiftspligtige, hvis betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 8, er opfyldt. Kager og kiks er kun 

afgiftspligtige, hvis betingelserne i § 1, stk. 9 er opfyldt. 

47 Forenede sager C-106/09 P og C-107/09 P, Gibraltar, præmis 87. 

48 Jones & Sufrin (2014), s. 26 
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diameter og en vægt på 20 g per stk., emballeret i pakninger af 50 stk. og beregnet til salg i 

løsvægt i kiosker og slikbutikker. Produktet er fremstillet af kageaffald med tilsætning af 

marmelade, kakao, romessens og er overtrukket med fedtglasur og krymmel49. 

 

Omvendt lægges der ikke afgift på en romkugle på 4,5 cm i diameter og ca. 65 g per stk., 

emballeret i detailsalgspakninger med 6 stk. i hver. Produktet er produceret af kageaffald, 

marmelade, kakao samt romessens og overtrukket med fedtglasur og krymmel50, og er derfor 

indholdsmæssigt tilsvarende de afgiftspligtige romkugler. Produktet holdes afgiftsfrit, da det, 

grundet fremtoning og markedsføring, betragtes som en kage i modsætning til de førstnævnte 

romkugler. 

 

På baggrund af denne differentiering er afgiftsfritagelsen ligeledes selektiv og giver en økonomisk 

fordel til producenter og importører, hvis varer er i en sammenlignelig retlig og faktisk situation 

med dem, som er omfattet af referenceordningen, hvorfor ordningen er selektiv. 

 

Det må derfor antages, at den generelle fritagelse for kager, vafler, biskuits, mv. bevirker en 

afgiftsmæssig differentiering til skade for chokolade- og sukkervarer, der er afgiftspligtige efter 

CHOAL. 

 

5.4.3 Er foranstaltningen begrundet i det almindelige systems karakter eller opbygning 
En umiddelbar selektiv foranstaltning er ikke selektiv såfremt den kan begrundes i skattesystemets 

generelle karakter eller forvaltning. Dette er tilfældet, hvor en foranstaltning er direkte afledt af 

de grundlæggende eller ledende principper i det gældende skatte- og afgiftssystem51, eller hvor 

foranstaltningen er resultatet af en indbygget mekanisme, der er nødvendig for systemets 

funktionsmåde og effektivitet. 

 

                                                      
49 Beskrivelse fra skattemyndighedernes interne vejledning 1990. 

50 Beskrivelse fra skattemyndighedernes interne vejledning 1990. 

51 Forenede sager C-78/08 til C-80/08, Paint Graphos m.fl., præmis 65. 
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Derved må der skelnes mellem eksterne politiske målsætninger, der tillægges skattesystemet, og 

mekanismer, der er iboende i skattesystemet, som er nødvendige for at opnå disse 

målsætninger52. 

 

For afgifter, der har et særligt formål, som miljø- og sundhedsafgifter, der forsøger at begrænse en 

særlig adfærd eller brug af produkter, der har en skadelig effekt på miljøet eller menneskers 

sundhed, vil denne politiske målsætning ofte være en integreret del af afgiftens struktur. På den 

baggrund vil en forskelsbehandling af aktiviteter og produkter, hvis retlige og faktiske situation er 

forskellig fra aktiviteter eller produkter, der er pålagt skatten, under hensyn til det mål, der 

forfølges, og som afspejles i skattestrukturen, ikke blive betragtet som en fravigelse53. 

 

Ud fra ovenstående eksempel med romkugler, der behandles forskelligt afhængig af deres 

størrelse og emballering, hvor de to produkter har nøjagtigt det samme indhold, herunder 

sukkerindhold, men det største af de to produkter anses for en kage og derved afgiftsfritaget, 

synes det sundhedsmæssige element at forsvinde. 

 

Som det også fremgår af loven, at en vaffel eller kage skulle være afgiftspligtig blot fordi en del af 

kagen består af skummasse og/eller chokolade (se lovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 9) synes ikke at være 

sundhedsmæssigt begrundet. 

 

Dette underbygges af, at det i Landsrettens dom i SKM2015.654Ø, fremgår, at der for 

afgrænsningen af begrebet ”chokoladevarer” ikke kan lægges vægt på varens pris, 

ernæringsindhold eller aftagergrupper. Af dommen kan udledes, at mængden af sukkerindhold er 

uden betydning for afgiftspligten. 

 

Som det fremgår af tabel 1, er statens indtægt af chokoladeafgiften steget i perioden 2010 til 2015 

fra 1.479 mio. kr. til 2.157 mio. kr. med en nogenlunde jævn stigning gennem årene. I tabellen ses 

også, at omsætningen af afgiftspligtige varer, har denne ligget på et stabilt niveau til trods for 

                                                      
52 Sag C-88/03, Portugal mod Kommissionen, præmis 81. 

53 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i art. 107, nr. 136. 
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løbende afgiftsstigninger. Herved synes det sundhedsmæssige argument træde i baggrunden for 

afgiftens fiskale formål. 

 

 

Kilde: Status over grænsehandel 2016, Skatteministeriet 

 

Der forekommer ikke at være særlige fiskale hensyn, der vil kunne begrunde ovennævnte 

afgiftsfritagelse. Hensynet til at øge statens indtægter er ikke et legitimt hensyn og kan under alle 

omstændigheder ikke forklare afgiftsfritagelsen for visse varer. 

 

5.5 Konkurrenceforvridning samt påvirkning af samhandlen 
Den sidste betingelse, der skal være opfyldt, for at der kan være tale om statsstøtte efter art. 107, 

stk. 1 TEUF, er, at støtteforanstaltningen fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene og at den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Disse 

betingelser er tæt knyttet til hinanden. 

 

Hvis en virksomhed modtager statsstøtte, og virksomhedens position som følge heraf styrkes i 

forhold til andre virksomheder, som virksomheden konkurrerer med i samhandelen inden for 

fællesmarkedet, må det antages, at begge betingelser er opfyldt54. Det følger heraf, at en 

betingelse for at blive omfattet af statsstøttebegrebet er, at det produkt, som de 

støttemodtagende virksomheder handler med, er egnet til at blive handlet over landegrænser. 

 

                                                      
54 Sag 730/79, Philip Morris, præmis 11. 
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Det følger dog også af retspraksis i sag C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, at det ikke skal 

godtgøres, at støtten faktisk fordrejer konkurrencen og påvirker handelen mellem 

medlemsstaterne, men at det alene skal undersøges, om støtten kan påvirke samhandelen og kan 

fordreje konkurrencen, for at støtten kvalificeres som ulovlig statsstøtte. Dette gør sig særligt 

gældende når støtten styrker en virksomheds stilling sammenlignet andre virksomheder, som den 

konkurrerer med på det indre marked. 

 

Herudover er der tale om driftsstøtte, da støtten letter de modtagende virksomheders daglige 

omkostninger, modsat kun at finansiere en bestemt investering, hvorfor driftsstøtte betragtes som 

særligt konkurrenceforvridende.55 Derfor må det antages, at denne samhandel påvirkes af 

støtten.56 

 

Herudover er det ikke et krav, ”at den begunstigede virksomhed selv tager del i samhandelen 

mellem medlemsstaterne. Når en medlemsstat tildeler støtte til en virksomhed, kan den 

indenlandske aktivitet fastholdes eller styrkes, hvilket vil svække andre medlemsstaters 

virksomheders mulighed for at etablere sig på denne medlemsstats marked. Derudover vil en 

styrkelse af en virksomhed, der indtil dette tidspunkt ikke havde taget del i samhandelen mellem 

medlemsstaterne, kunne bringe den i en position, der ville give den mulighed for at etablere sig på 

en anden medlemsstats marked.”57 

 

5.6 Eksisterende eller ny støtte? 
Som det sidste i den samlede vurdering af støtteforanstaltningen i CHOAL, vil det vurderes om 

foranstaltningen udgør eksisterende støtte eller ny støtte, og hvad de proceduremæssige 

konsekvenser af denne vurdering er. 

 

Alt efter, om foranstaltningen betragtes som ny eller eksisterende støtte, er der forskel på, 

hvordan Kommissionen behandler statsstøttespørgsmålet. Reguleringen af støtteforanstaltninger 

                                                      
55 Se hertil sag T-348/04, Side, præmis 99 

56 C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, præmis 139-142. 

57 C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, præmis 143. 
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findes i artikel 108 TEUF, hvor eksisterende støtteforanstaltninger reguleres af artikel 108, stk. 1 

og 2, mens ny støtte reguleres af artikel 108, stk. 2 og 3. 

 

Eksisterende støtte udgør blandt andet støtteordninger, som har eksisteret fra før EF-traktatens 

trådte i kraft i den pågældende medlemsstat, eller støtteordninger som er godkendt af 

Kommissionen58. Alle støtteordninger, som ikke er eksisterende støtte, betragtes som ny støtte, jf. 

Procedureforordningen artikel 1, litra c. Som ny støtte betragtes også eksisterende støtte, som 

siden medlemsstatens indtrædelse i EF-samarbejdet er ændret. 

 

Medlemsstaterne har en anmeldelsespligt, da de skal underrette Kommissionen inden 

iværksættelsen af ny støtte jf. artikel 108, stk. 3, ellers er støtten være ulovlig, jf. 

Procedureforordningen artikel 1, litra f. Artikel 108, stk. 3, er i modsætning til artikel 107 direkte 

anvendelig, hvorfor borgere, der har en retlig interesse, i medlemslandene, ved de nationale 

domstole kan påberåbe, at ikke-anmeldt statsstøtte er ulovlig. 

 

Medlemsstaterne er samtidig underlagt en standstill-forpligtelse, idet ny støtte ikke må 

gennemføres, før Kommissionen har godkendt støtten, jf. Procedureforordningen artikel 3. Hvis 

Kommissionen vurderer, at støtten er forenelig med traktaten, vil Kommissionen godkende 

støtten. Kommissionen er således enekompetent til at vurdere støtteforanstaltninger. Dog under 

det forbehold, at Kommissionens beslutninger kan prøves ved EU-domstolen. 

 

Det er væsentligt for vurderingen at nævne, at Danmark blev medlem af EF-samarbejdet i 1973, 

hvorfor dette er skæringstidspunktet for, om loven umiddelbart kan betragtes som ny eller 

eksisterende støtte. Da CHOAL i sin oprindelige form er fra 192259 og den nuværende 

afgiftsstruktur er fra 196860, hvorfor loven må betragtes som eksisterende støtte. Som nævnt i 

                                                      
58 Rådets forordning 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (kodifikation) (også benævnt 

Procedureforordningen), artikel 1, litra b. 

59 Lov nr. 254 af 12. juni 1922 

60 Lov nr. 414 af 18. december 1968 
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afsnit 4, er loven dog blevet ændret et antal gange efter indtrædelsen i EF i 1973. Ændringerne er 

følgende: 

 Lov nr. 516 af 21. december 1979: Ændring af det afgiftspligtige område i § 1, stk. 1, nr. 1 til 

at omfatte produkters markedsføring i den samlede vurdering af afgiftspligten. 

 Lov nr. 524 af 12. juni 2009: Differentiering af afgiftssats alt efter, om produktet indeholder 

over 0,5 g tilsat sukker. 

 Løbende indekseringer af afgiftsniveauet, bl.a. ved lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 

2013. 

 

Det er i afgørelsen af, hvordan disse ændringer påvirker vurderingen nødvendigt at fastslå, at der 

skal foretages ændringer til selve indholdet af den oprindelige ordning, før den som helhed kan 

klassificeres som ny støtte61, og at i tilfælde, hvor den nye ændring klart kan adskilles fra den 

eksisterende ordning, er det kun ændringen, som anses for at være ny støtte62. 

 

I medfør af, at ændringen i lov nr. 524 af 12. juni 2009 kan adskilles fra den generelle ordning, idet 

det kun er produkter med et indhold af tilsat sukker under 0,5 g, der favoriseres. Derfor kan denne 

ændring – forudsat, at den kvalificeres som ny støtte – ikke anses som at kvalificere den 

oprindelige ordning i sin helhed som ny støtte. 

 

Af lov nr. 516 af 21. december 1979 er det ligeledes muligt at adskille produkter, der efter 

skattemyndighedernes skøn, er vurderet omfattet af afgiftspligten grundet den måde, produktet 

markedsføres på, som er lovændringens materielle indhold. Dette skyldes, at der til baggrund for 

et hvert produkt beskattet efter disse regler vil eksistere en afgørelse hos skattemyndighederne. 

 

Hvad angår de løbende afgiftsforøgelser, findes der ikke retspraksis, som direkte besvarer 

spørgsmålet, om en øget afgift for et afgiftssystem, der indeholder undtagelser, som kan 

klassificeres som eksisterende støtte, udgør en ændring. Rationalet i eksisterende retspraksis 

                                                      
61 Forenede sager C-106/09 P og C-107/09 P, Gibraltar, præmis 109 

62 Forenede sager C-106/09 P og C-107/09 P, Gibraltar, præmis 111 
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nævner ”væsentlige ændringer” til ordningen, som udslagsgivende, hvilket vil undersøges i de 

følgende afsnit. 

 

Generaladvokat Mancini i sit forslag til afgørelse i sag C-91/84, Heineken, at ”de ændringer, der 

skal gives underretning om, er dem, der på grund af deres indflydelse på virksomhedernes liv eller 

konkurrenceforholdene kan påvirke Kommissionens opfattelse, og ikke de øvrige, dvs. dem, der er 

rent formelle, eller som ikke frembyder nogen fare for den frie konkurrence.”63 På den baggrund 

kan det udledes, at ændringerne i konkurrenceforholdet mellem virksomheder samt 

”virksomheders liv” udgør disse væsentlige ændringer. 

 

At afgiftsstigninger kan udgøre væsentlige ændringer, tog Domstolen stilling til i sag C-138/09, 

Todaro, hvor en forøgelse af en afgift i en eksisterende støtteordning på 50 pct. udgjorde ny 

støtte.64 Domstolen tog dog ikke i dommen stilling til en konkret tærskel for, hvornår en 

afgiftsforøgelse udgør ny støtte. 

 

I Kommissionens afgørelse i sag SA.33828 blev der i højere grad skabt klarhed om, hvornår støtte 

bliver betragtet som ny støtte. I sagen, der omhandler tonnagebeskatning i Grækenland, gjorde 

Kommissionen det klart, at ”artikel 4(1) i forordning 794/2004 tillader medlemsstater at forøge en 

eksisterende ordning med op til 20 pct. Uden støtten kan betragtes som ny støtte.”65 

 

Som det ses af følgende skema, er afgiften på chokolade- og sukkervarer steget med over 20 pct. 

to gange de sidste 30 år, henholdsvis i 2009 og 2011: 

 

Lovnr. samt 
ikrafttrædelse 

LBK nr 636 af 
20/10/1988 

LBK nr 567 af 
03/08/1998 

LOV nr 524 af 
12/06/2009 

LOV nr 1383 af 
28/12/2011  

LBK nr 752 af 
10/06/2013 

Afgiftsstørrelse 
af § 2, stk. 1 

 kr.                                 
12,50  

 kr.                                 
14,20  

 kr.                                  
17,75  

 kr.                                     
23,75  

 kr.                                 
27,39  

Procentmæssig 
stigning  - 14% 25% 34% 15% 

                                                      
63 Generaladvokat Mancinis forslag til afgørelse i sag C-91/84, Heineken, afsnit 5 

64 Sag C-138/09, Todaro, præmis 46-47. 

65 SA.33828, præmis 187. 
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På den baggrund må den støtte, der udspringer som følge ændringerne afgiftssatsen i 2009 

vurderes som værende ny støtte. Dette betyder, at Kommissionen efter artikel 20 i 

Procedureforordningen vil kunne indlede den formelle undersøgelsesprocedure og kræve støtten 

bragt til ophør og/eller ændret, samt at der Kommissionen kan kræve støtten tilbagebetalt66. 

 

6 Delkonklusion 
På baggrund af den retsdogmatiske analyse af chokoladeafgiftslovens §§ 1-2 i henhold til EU-

rettens regler for ulovlig statsstøtte, kan det udledes, at lovens afgrænsning af det afgiftspligtige 

vareområde umiddelbart strider mod EU-retten. 

 

Analysen indeholder en vurdering af, om chokoladeafgiftslovens § 1-2 opfylder de fire betingelser i 

Traktaten om Unionens Funktionsmådes artikel 107, stk. 1 og følgelig er ulovlig støtte ydet af 

statsmidler: 

1) Det fremgår, at chokoladeafgiftsloven giver visse producenter en økonomisk fordel, da der 

kun pålægges afgift på visse typer af ellers sammenlignelige produkter, idet andre 

produkter ikke er omfattet af afgiften. 

2) Den økonomiske fordel, som gives de producenter, som ikke er omfattet af afgiften, kan 

betragtes som statsstøtte eller støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler, da staten ved at 

indføre afgiftsfritageler mister indtægter, den ellers ville have modtaget, udgør dette 

støtte ydet ved hjælp af statsmidler.  

3) Det vurderes, at beskatningen efter chokoladeafgiftsloven er selektiv inden for 

referencesystemet, som for støtteordningen blev defineret ved ”reglerne om beskatning af 

varer, der i det danske skattesystem defineres som chokolade- og sukkervarer eller 

erstatningsprodukter herfor”. 

Dette skyldes at afgiftens generelle udformning indeholder undtagelser, som differentierer 

mellem producenter, som er i den samme retlige og faktiske situation og at den måde, 

hvorpå afgiften pålægges, vurderes at være arbitrær i forhold til afgiftens udformning, da 

                                                      
66 Se Procedureforordningen (2015/1589), artikel 16. 
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hverken indhold af sukker eller chokolade udløser afgiftspligt, og at afgiften derfor ikke kan 

begrundes i de sundhedsformål, som forsøges opnået gennem afgiften. 

4) Afgiften synes potentielt at kunne virke konkurrenceforvridende og at kunne påvirke 

samhandlen mellem medlemsstater. Dette særligt, da der er tale om driftsstøtte, hvilket 

betragtes som særligt konkurrenceforvridende. 

 

Slutteligt må ordningen betragtes som ny støtte, hvilket skyldes de substantielle ændringer, 

ordningen har gennemgået. Dette skyldes, at de stigninger, der har været i afgiftssatsen er større 

end de 20 pct., der efter forordning 794/2004 afgrænser, om ændringen medfører, at ordningen 

betragtes som ny støtte. 

 

Ligeledes må henholdsvis ændringen som udskiller produkter uden tilsat sukker samt ændringen, 

tilføjede produktets markedsføring i den samlede vurdering af afgiftspligten, anses som ny støtte. 

 

7 Grundlag for en afgift når forbrugere antages rationelle 
I dette afsnit vil det blive undersøgt teoretisk, hvornår beskatning af sukkerholdig fødevarer kan 

legitimeres67. Det gøres ud fra den antagelse, at en forbruger er rationel, har perfekt information 

og at der er fuldkommen konkurrence på markederne. 

 

Første velfærdsteorem siger, at enhver ligevægt er pareto-optimal, såfremt markederne er perfekt 

konkurrence68. Dette forudsætter, at under antagelsen, at en forbruger er rationel og 

velinformeret, er valg af kost forbrugerens eget anliggende. Under disse forhold er der ikke en 

begrundelse for at beskatte usunde fødevarer, medmindre forbruget af usunde fødevarer kan 

tilskrives markedsfejl. 

 

                                                      
67 Legitimeres skal i denne del af afhandlingen forstås i den forstand, at handlingen er pareto-optimerende 

– altså at den samlet set optimerer forbrugernes velfærd. 

68 Eide & Stavang, 2014, s. 35 
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Den hyppigst nævnte markedsfejl er, at produktion og forbrug skaber en omkostning for en uvildig 

tredjepart. En sådan omkostning defineres som en eksternalitet69. Med udgangspunkt i teorien om 

optimal beskatning under tilstedeværelse af eksternaliteter, vil det teoretiske grundlag for, 

hvornår beskatning af usunde fødevarer kan legitimeres, blive undersøgt.  

 

For chokolade- og sukkervareafgiften, er den sundhedsmæssige begrundelse at forhøje afgifterne 

på sukkerholdig chokolade og slik, hvorfor det konkrete element, der skaber eksternaliteter, må 

være sukker, hvilket vil blive taget højde for i analysen. 

 

7.1  First best -beskatning 
Under forudsætningen, at der kun tage højde for pareto-optimering og derfor ikke 

fordelingshensyn, vil den optimale afgift kun blive fastsat ud fra et hensyn til pareto-forbedringer. 

Såfremt et forbrug skaber eksternaliteter, er det muligt at opnå en pareto-forbedring, hvis 

aktøren, der skaber eksternaliteten, selv afholder udgiften forbundet med denne. 

 

Markedet genererer ikke, set ud fra et samfundsperspektiv, det optimale udfald, under 

tilstedeværelsen af en eksternalitet. Uligevægten ved tilstedeværelsen af en eksternalitet 

illustreres i figur 1. Det fremgår af figuren, at eftersom aktøren, der skaber eksternaliteter ikke selv 

bærer omkostningen af eksternaliteten, 𝐸, som forbruget skaber (givet ved arealet mellem prisen, 

𝑃, og de marginale sociale omkostninger), er det optimale private forbrug for den aktør, der 

skaber eksternaliteten, større end det socialt optimale forbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Eide & Stavang, 2014, s. 101 
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Det fremgår også af figur 1, at hvis det er muligt at internalisere eksternaliteten igennem en 

pigouviansk skat (first best -beskatning). Ved at beskatte forbruget med en skat lig med den 

marginale udgift forbundet med eksternaliteten, er det muligt at sikre, at forbrugeren ender ud 

med et forbrug der er socialt optimalt70, hvorved det er muligt at opnå en pareto-forbedring. 

 

Ved at reducere forbruget til det socialt optimale, reduceres forbrugerens nytte ligeledes, 

svarende til arealet ABD, mens der opnås en større samfundsmæssig velfærdsgevinst svarende til 

arealet ABCD. Under antagelsen, at alle forbrugere i økonomien vægtes ens, opnås en 

velfærdsgevinst svarende til arealet BCD. 

 

Der kan imidlertid være scenarier, hvor det ikke er muligt at implementere en  first best -

beskatning.  First best  beskatning af sukkerholdige fødevarer vil udelukkende være at beskatte 

overforbruget af de sukkerholdige fødevarer, hvor afgiftssatsen stiger med forbruget. 

Begrundelsen for dette er, at sukker kun udgør en sundhedsrisiko, hvis det indtages i store 

mængder. 

 

Myndighederne anbefaler et dagligt indtag af sukker på maksimalt 10 pct. af det samlede 

energiindtag71, og mens sukker er en både nødvendig og uundgåelig del af kosten, tyder intet på, 

at et overdrevet indtag giver anledning til positive sundhedseffekter. Danskernes samlede 

energiindtag er i dag for højt, hvilket bidrager til den stigende forekomst af overvægt i den danske 

befolkning72, og da sukkerindtaget blandt danskerne er højere end anbefalet, må det følgelig 

antages at være en faktor i det for høje energiindtag. 

 

                                                      
70 Eide & Stavang, 2014, s. 572. 

71 Danskernes Kostvaner, s. 132 

72 Danskernes Kostvaner, s. 132 og Den Nationale Sundhedsprofil 2013, s. 74 
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Da forbrugerne antages at være heterogene i deres præferencer, vil afgiftssatsen skulle variere på 

tværs af individerne. Det er imidlertid næsten umuligt at differentiere afgiften på chokolade- og 

sukkervarer for de enkelte individer, de det vil indebære en uforholdsmæssig stor administrativ 

byrde, hvorfor en  first best -beskatning ikke vil være den bedste måde at pålægge eksternaliteten 

en afgift. 

 

På den baggrund vil afgiften undersøges ud fra en  second best -beskatning, hvor der benyttes en 

ensartet afgiftssats, selvom omkostningerne forbundet med eksternaliteterne varierer på tværs af 

individerne. 

 

7.2  Second best -beskatning 
I Diamond (1973) beskrives hvordan afgiftssatsen kan fastsættes, når negative eksternaliteter er 

forskellige på tværs af individerne, mens staten er begrænset til at benytte en ensartet afgiftssats. 

Han konkluderer, at hvis efterspørgslen efter varen, der skaber eksternaliteter, udelukkende 

afhænger af prisen, skal prisen være højere end de marginale produktionsomkostninger med den 

gennemsnitligt vægtede eksternalitet, hvor vægtene er givet ved afgiftens afledte effekt på 

efterspørgslen. 

 

Diamonds model, hvor individ ℎ’s nyttefunktion opskrives på følgende måde: 

 

(1) 𝑈ℎ(𝛼1, … , 𝛼𝑛) + 𝜇ℎ 

 

𝛼ℎ repræsenterer individ h’s efterspurgte mængde af den pågældende vare, og 𝜇ℎ er resterende 

indkomst tilgængelig til at købe andre varer. Marginalnytten antages at være stigende for 𝛼ℎ, 

𝑈𝛼ℎ
ℎ > 0, mens marginalnytten er aftagende for 𝛼ℎ, 𝑈𝛼ℎ

ℎ < 0. 

 

Det antages ligeledes, at samtlige eksternaliteter er negative, 
𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
≤ 0 for 𝑖 ≠ ℎ, og at 

marginalnytten af individets eget forbrug er uafhængigt af andre individers efterspørgsel, 

𝜕2𝑈ℎ

𝜕𝛼ℎ𝜕𝛼𝑖
= 0 for 𝑖 ≠ ℎ. 
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Ved at lade forbrugerprisen på 𝛼 være 𝑝 + 𝑡, hvor 𝑝 er den konstante produktionsomkostning og 𝑡 

er afgiften, lade prisen på 𝜇 fastsættes til 1, og lade 𝑚ℎ repræsentere individ h’s totale indkomst, 

kan forbrugerens maksimeringsproblem opskrives som: 

(2) maxαℎ
 𝑈ℎ(𝛼1, … , 𝛼𝑛) + 𝜇ℎ 

Under betingelse af (𝑝 + 𝑡)𝛼ℎ + 𝜇ℎ = 𝑚ℎ 

 

Førsteordensbetingelsen er: 

 

(3) 
𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼ℎ
≤ 𝑝 + 𝑡, 𝑚𝑒𝑑 𝛼ℎ (

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼ℎ
− 𝑝 − 𝑡) = 0 

 

Det forudsætter, at efterspørgselsfunktionen er 𝛼ℎ
∗ = 𝛼ℎ(𝑝 + 𝑡). Resultatet er, at efterspørgslen 

efter 𝛼ℎ kun er påvirket af prisen. Dette forudsætter, at efterspørgslen er uafhængig af 

indkomsten samt andre individers efterspørgsel efter 𝛼ℎ. Efterspørgslen efter 𝛼ℎ er faldende, når 

prisen, 𝛼ℎ ≤ 0. 

 

Velfærdsfunktionen kan opskrives som en summering af individernes nytter. Det antages i den 

forbindelse, at afgiftsprovenuet tilbagebetales til forbrugerne igennem lumpsum-skat overførsler 

gennem skattesystemet. 

 

Under præmissen, at nytten er lineær for indkomsten og alle forbrugere tillægges samme 

vægtning, påvirkes summen af nytter ikke af indkomstoverførsler forbundet med afgiften: 

 

(4) 𝑊(𝑡) = ∑𝑈ℎ[𝛼1(𝑝 + 𝑡), … , 𝛼𝑛(𝑝 + 𝑡)] − 𝑝∑𝛼ℎ(𝑝 + 𝑡) + ∑𝑚ℎ 

 

Den optimale afgiftssats udledes ved at differentiere 𝑊(𝑡) med 𝑡 og bruge 

førsteordensbetingelsen i (3): 

𝑊′(𝑡) = ∑ℎ∑𝑖

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′ − 𝑝∑ℎ𝛼ℎ
′  

𝑊′(𝑡) = ∑ℎ∑𝑖≠ℎ

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′ + ∑ℎ

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′ − 𝑝∑ℎ𝛼ℎ
′  



Side 34 af 58 
 

𝑊′(𝑡) = ∑ℎ∑𝑖≠ℎ

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′ + (𝑝 + 𝑡)∑ℎ𝛼𝑖
′ − 𝑝∑ℎ𝛼ℎ

′  

(5) 𝑊′(𝑡) = ∑ℎ∑𝑖≠ℎ
𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′ + 𝑡∑ℎ𝛼ℎ
′  

 

Den optimale afgiftssats udledes ved at sættes ligning (5) lig nul: 

 

(6) 𝑡∗ =
−∑𝑖∑ℎ≠𝑖

𝜕𝑈ℎ

𝜕𝛼𝑖
𝛼𝑖

′

∑𝑖𝛼𝑖
′  

 

Det fremgår af ligning (6), at den optimale afgiftssats fastlægges som den gennemsnitlige vægtede 

eksternalitet. Vægtene er givet ved afgiftens afledte effekt på efterspørgslen, og de afhænger 

derfor af prisfølsomheden samt det initiale forbruget hos de enkelte forbrugere. 

 

For at kunne estimere den optimale afgiftssats, i henhold til Diamond (1973), opstår der endnu et 

informationsproblem. Den optimale afgiftssats kræver information om, hvilken værdi den enkelte 

forbrugers egen tillægger eksternaliteter samt forbrugerens prisfølsomhed. 

 

Da disse informationer ikke er tilgængelige, kan en approksimation af den optimale afgiftssats 

estimeres med udgangspunkt i Pogue og Sgontz (1989). Forfatterne estimerer optimal beskatning 

af alkohol, under betingelsen, at alkoholikere og ikke-alkoholikere beskattes med det samme 

afgiftsniveau. 

 

Pogue og Sgontz inddeler befolkningen i alkoholikere og ikke-alkoholikere, hvor alkoholikerne 

defineres som den andel af befolkningen, der skaber eksternaliteter. Herefter estimeres den 

optimale afgiftssats ud fra en vurdering af samfundets nettovelfærdsgevinst, ved at reducere 

alkoholikernes forbrug, udtrykt ved de to først led i ligning (7), og velfærdstabet ved en reduktion i 

forbruget for ikke-alkoholikerne, udtrykt ved det sidste led i ligning (7): 

 

(7) 𝑊 = −𝐸(∆𝑋𝐴) +
1

2
𝑇(∆𝑋𝐴) +

1

2
(∆𝑋𝐵), 
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hvor ∆𝑋𝐴 =
𝑇𝜀𝐴𝑋𝐴

𝑃
 osv., hvorved optimeringsproblemet kan omskrives til: 

𝑊 = −
𝐸𝑇휀𝐴𝑋𝐴

𝑃
+

1
2 𝑇2휀𝐴𝑋𝐴

𝑃
+

1
2 𝑇2휀𝐵𝑋𝐵

𝑃
 

(8) 
𝜕𝑊

𝜕𝑇
= −

𝐸𝜀𝐴𝑋𝐴

𝑃
+

1

2
𝑇𝜀𝐴𝑋𝐴

𝑃
+

1

2
𝑇𝜀𝐵𝑋𝐵

𝑃
= 0 

(9) 
𝑇

𝑃
≡ 𝑡 =

𝐸

𝑃
[

1

1+
𝜀𝐵𝑋𝐵
𝜀𝐴𝑋𝐴

], hvor 휀𝐴 > 0 

 

Således er den optimale afgiftssats, 
𝑇

𝑃
, afhængig af eksternalitetens størrelse, 𝐸, forbruget hos 

henholdsvis de forbrugere, der skaber eksternaliteter, 𝑋𝐴, og de forbrugere, der ikke skaber 

eksternaliteter, 𝑋𝐵, og priselasticiteten for de to grupper, henholdsvis 휀𝐴 og 휀𝐵. 

 

Den optimale afgiftssats afhænger, ud over af størrelsen på eksternaliteten, ligeledes af 

forbrugerens fordeling af forbruget og relative prisfølsomhed, hvilket skyldes, at de to sidstnævnte 

blandt andet påviser afgiftens evne til at optimere fordelingen af ressourcer. Dette under 

forudsætningen, at afgiften både rammer forbrugere, der skaber eksternaliteter, og forbrugere, 

der ikke skaber eksternaliteter. 

 

Jo større den relative prisfølsomhed er hos de forbrugere, der skaber eksternaliteter, desto større 

skal afgiftssatsen være for at minimere velfærdstabet, alt andet lige. Intuitionen er, at for de 

forbrugere, der skaber eksternaliteter, der er mest prisfølsomme, kan afgiften begrænse det 

forbrug, der skaber eksternaliteter, mens den i lavere grad forvrider forbruget hos resten af 

befolkningen. 

 

Er forbruget udelukkende koncentreret hos de forbrugere, der skaber eksternaliteter, vil dette 

tilsvarende have en opadgående effekt på afgiftssatsen. Jo højere initialforbruget er hos 

forbrugere med en høj eksternalitet, desto mere reduceres deres absolutte forbrug ved 

implementeringen af afgiften. På den måde vil et koncentreret forbrug hos de forbrugere, der 

skaber eksternaliteter, betyde, at afgiften kun er målrettet disse forbrugere. 
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7.3 Velfærdseffekten af en  second best -afgift 
Da den optimale afgiftssats er udregnet ud fra den gennemsnitlig vægtede eksternalitet, betyder 

det, at nogle forbrugere rammes enten hårdere eller mildere af afgiften, end hvad der ville være 

tilfældet ved  first best -beskatning. 

 

Da afgiften rammer forbrugere, som ikke selv skaber eksternaliteter, ville det ligge ligefor at 

konkludere, at en sådan afgift indebærer en velfærdsforringelse hos disse forbrugere. På denne 

baggrund har det været debatteret i litteraturen om en alkoholafgift, hvorvidt det er 

velfærdsfremmende at have en sådan afgift, når afgiften rammer forbrugere, der ikke skaber 

eksternaliteter73. 

O’Donoghue & Rabin (2006) påviser imidlertid, at en marginal afgift ikke behøver at være på 

bekostning af forbrugere, der initialt har et optimalt forbrug, som for eksempel de forbrugere, der 

ikke skaber eksternaliteter. 

 

Det udledes, at det kan være pareto-forbedrende at implementere en marginal afgift til trods for, 

at den rammer forbrugere med et optimalt initialt forbrug. Dette begrundes med, at en marginal 

afgift for de forbrugere, der ikke skaber eksternaliteter, udelukkende vil have en effekt på 

forbruget af anden orden, da deres forbrug allerede er optimalt. Samtidig påvirker en sådan afgift 

forbruget hos de forbrugere, der skaber eksternaliteter, af første orden, hvilket resulterer i en 

netto-pareto-forbedring for samfundet, som beskrevet i afsnit 8.1. 

 

Endvidere udledes det, at en marginal afgift ligefrem kan stille de forbrugere, der ikke skaber 

eksternaliteter, bedre end gennemsnittet, da en afgift på sukkerholdige fødevarer har indvirkning 

på en forbrugers velfærd på to måder: Først har den en forvridende effekt på forbruget. Hernæst 

vil afgiften have en tilknyttet indkomsteffekt. 

 

Under præmissen, at de forbrugere, der ikke skaber eksternaliteters forbrug optimalt, vil en 

marginal afgift kun have en effekt af anden orden på disse forbrugeres forbrug. Det antages, at 

initialforbruget i gennemsnit er størst hos gruppen af forbrugere, der skaber eksternaliteter, og 

                                                      
73 Pogue og Sgontz, 1989 
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som følge heraf vil gruppen af forbrugere, der ikke skaber eksternaliteter, opleve en lumpsum-

indkomstoverførsel fra gruppen af forbrugere, der skaber eksternaliteter, når skatteprovenuet fra 

afgiften tilbagebetales igennem lumpsum-overførsler. 

 

Afgiften har derfor en effekt på forbruget af anden orden og en indkomsteffekt af første orden, 

der danner grundlag for argumentet, at en marginal afgift kan stille gruppen af forbrugere, der 

ikke skaber eksternaliteter, bedre end gennemsnittet. 

 

7.4 Relevante forhold ved en afgift på sukkerholdige fødevarer 
Forudsat at et overforbrug af sukkerholdige fødevarer giver anledning til en negativ eksternalitet, 

ville det, ud fra betragtningen, at en marginal afgift er pareto-forbedrende i jf. afsnit 8.3, være 

nærtliggende at konkludere, at der er et rationale for at pålægge sukkerholdige en afgift. Der er 

imidlertid flere elementer som kan påvirke den gennemgåede teori ovenfor, hvilket kan have 

indflydelse på konklusionen.  

 

Hvis der indtages grænsehandel i teorien, skal afgiftssatsen fastsættes med forbehold for en 

afvejning af den pareto-forbedring, som afledes af afgiften, samt effekten på grænsehandlen, som 

afgiften skaber. Derfor er den optimale afgiftssats ikke ubetinget lig en afgiftssats udledt ud fra 

teorien gennemgået ovenover, men alt efter, hvor grænsehandelsfølsomt de pågældende 

sukkerholdige fødevarer er, relativt lavere74. Grænsehandel udgør et ikke uvæsentligt problem for 

den generelle handel med chokolade og slik, dels grundet, at holdbarheden af disse produkter er 

relativ høj, samt den lave afgift i vores nabolande75. 

 

En anden relevant faktor er de administrative udgifter forbundet med implementeringen af en 

afgift, da en afgift på sukkerholdige fødevarer er administrativ krævende. Der kræves således en 

del administrativt arbejde for både virksomheder og myndigheder for at dokumentere 

fødevarernes indhold af sukker. Såfremt en afgift på sukkerholdige fødevarer kun resulterer i en 

                                                      
74 Skatteministeriet, 2016 

75 Ibid. 
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begrænset pareto-forbedring, kan det være udslagsgivende for konklusionen, om de 

administrative omkostninger er taget i betragtning. 

 

I modellen af Diamond tages der ikke højde for afledte effekter af afgiften på efterspørgslen efter 

andre fødevarer, der skaber eksternaliteter. Der er imidlertid bevis for, at en afgift på 

sukkerholdige fødevarer blandt andet leder til substitution mod andre usunde varer, der 

tilsvarende sukkerholdige fødevarer, kan negativ eksternalitet forbundet med forbrug. I afsnit 9.3 

gennemgås, hvordan en  second best -beskatning afviger fra  first best -beskatning, når en model, 

som minder om den i Diamond (1973), udvides til at omfatte flere varer, der skaber 

eksternaliteter, som interagerer på markedet. I relation til administrative omkostninger, er det 

væsentligt at undersøge empirisk om sukkerholdige fødevarer giver anledning til netto negative 

eksternaliteter. 

 

Det er også interessant, om en afgift på sukkerholdige fødevarer er et effektivt instrument til at 

forbedre ressourcefordeling, da den omkostning, de negative eksternaliteter, der i sig selv er 

forbundet med afgiften fra et fordelingsmæssigt perspektiv, påvirker pareto-forbedringen af at 

implementere en afgift. Dette skal vægtes over for blandt andet administrative omkostninger 

forbundet med afgiften. 

8 Grundlag for en afgift når forbrugerne antages begrænset rationelle 
Indtil nu har fokus i analysen været på, om der er en teoretisk underbygget begrundelse for at 

beskatte sukkerholdige fødevarer under antagelsen, at forbrugerne er rationelle og træffer 

beslutninger ud fra perfekt information. 

 

Adskillige studier, som beskæftiger sig med fedmeområdet, har forsøgt at forklare den stigende 

tendens i indtaget af kalorier gennem de sidste årtier, betragtet ud fra teorien om, at forbrugeren 

agerer rationelt. 

 

Der eksisterer dog tendenser, som er svære at begrunde under antagelsen, at forbrugeren agerer 

rationelt. Herunder hvorfor der er et privat marked for selvforpligtende mekanismer og ydelser, 

der forbrugeren forpligter sig til at en bestemt handlemåde, som forbrugeren i udgangspunktet 
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har ikke er frataget, for eksempel personlige trænere samt lignende forløb og kurser. Hvis 

forbrugeren er rationel i økonomiske forstand, og derfor træffer forbrugsvalg baseret på 

tidskonsistente præferencer ud fra en vægtning af den samlede gevinst og tab forbundet med 

forbrug, burde der ikke være et marked for sådanne produkter76. 

 

I dette afsnit vil det teoretiske grundlag blive gennemgået for, at begrænset rationalitet leder til 

markedsfejl, og at der derfor eksisterer en potentiel pareto-forbedring ved at implementere en 

afgift. Herudover vil det blive beskrevet, hvordan denne afgift skal fastsættes. Udgangspunkt for 

afgiften består i en teori om begrænset selvkontrol, som er blandt de mest veldokumenterede 

former for begrænset rationalitet, beskrevet i den økonomiske litteratur77. 

 

8.1 Rationalet for intervention over for forbrugere med begrænset selvkontrol 
Hvis en forbruger har intentioner om at føre en sund livsstil, men fristes i et øjeblik til at spise 

usund mad, hvilket forbrugeren efterfølgende fortryder, kan denne handling og det medførte 

overforbrug af usund mad tilskrives forbrugerens begrænsede selvkontrol. 

 

Begrænset selvkontrol kan beskrives ud fra, at der eksisterer et nutidsbias: tidsinkonsistente 

præferencer, hvilket betyder, at en handling tillægges en større vægtet nytte, desto mere aktuel 

den bliver: 

 

(10) 𝑈𝑡(𝑢𝑡, 𝑢𝑡+1, … , 𝑈𝑇) ≡ 𝑢𝑡 + 𝛽∑𝜏=𝑡+1
𝑇 𝛿𝜏−1𝑢𝜏, hvor 𝛽 < 0, 𝛿 ≤ 1 

 

𝑢𝜏 er udtryk for en tidsinkonsistent præference for øjeblikkelig nytte i periode 𝜏. 𝛿 angiver den 

langsigtede tidskonsistente (rationelle) præference og 𝛽 betegner den tidsinkonsistente 

præference. 𝛽 < 1 angiver et bias for at foretrække øjeblikkelig nytte, frem for den (optimale) 

langsigtede præference, beskrevet som nutidsbias – et udtryk for begrænset selvkontrol. Hvis 

𝛽 = 1, antages forbrugeren at have perfekt selvkontrol78. 

                                                      
76 Dam, et al, 2008. 

77 Dodd, 2008 

78 O’Donoghue & Rabin, 2006 
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Begrænset selvkontrol indebærer et efficienstab og legitimerer derfor intervention, potentielt i 

form af en afgift, hvilket illustreres ud fra nedenstående model fra O’Donoghue & Rabin (2006). 

Argumentet minder om argumentet bag at afgiftsregulere eksternaliteter, da forbrugere med 

begrænset selvkontrol ikke selv internaliserer alle omkostninger under optimering af eget forbrug, 

og derfor ender ud i et overforbrug. 

 

På den baggrund er der en begrundelse for at internalisere disse omkostninger i prisen for varer 

forbundet med begrænset selvkontrol igennem en afgift. Forskellen mellem eksternaliteter og 

begrænset selvkontrol er, at i tilfælde, hvor en negativ eksternalitet er, at det udelukkende er 

forbrugerens fremtidige selv, og ikke en tredjepart, som bliver pålagt en omkostning i ved 

forbrugerens begrænsede selvkontrol. 

 

Forskellen kan forklares ved, at internalisering af henholdsvis en eksternalitet, der påvirker en 

tredjepart og en internalitet, der kun påvirker forbrugeren selv, har forskellige fordelingsmæssige 

virkninger. Dette beskrives nærmere i afsnit 9.4. 

 

Modellen tager udgangspunkt i en økonomi med 2 varer, x og z, hvor x er en usundt vare, for 

eksempel slik, og z er en almindelig vare. En usund vare er defineres ved, udover at give 

forbrugeren øjeblikkelig nytte, også at indebære fremtidige sundhedsomkostninger. 

 

Da forbrugeren afvejer øjeblikkelig nytte op mod fremtidige sundhedskonsekvenser i henhold til 

ligning (10), men hvor 𝛿 = 1, kan forbrugerens optimeringsproblem af det øjeblikkelige forbrug 

defineres ved79 

 

(11) 𝑈(𝑥, 𝑧) = 𝑣(𝑥𝑡) − 𝛽𝑐(𝑥𝑡−1) + 𝑧𝑡, 

 

                                                      
79 For at holde modellen simpel antages en kvasi-lineær nyttefunktion. Det betyder, at en indkomststigning 

ikke påvirker forbruget af sukkerholdige produkter. Antagelsen er realistisk under den forudsætning, at kun 

en begrænset del af forbrugerens indkomst bruges på sukkerholdige produkter. 
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hvor funktionen 𝑣(𝑥𝑡) er øjeblikkelig nytte af den usunde vare x. Det gælder for 𝑣, at nytten stiger 

med forbruget 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
≡ 𝑣𝑥 > 0, og at marginalnytten aftager med forbruget 𝑣𝑥𝑥 < 0. Funktionen 

𝑐(𝑥𝑡−1) angiver de sundhedsmæssige omkostninger, der er forbundet med tidligere forbrug af x. 

Eftersom x er en usund vare, gælder det, at 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
≡ 𝑐𝑥 > 0. 

 

I modellen kan den marginale sundhedsomkostning være henholdsvis stigende, konstant eller 

aftagende, dvs. 𝑐𝑥𝑥 < 0, 𝑐𝑥𝑥 = 0 eller 𝑐𝑥𝑥 > 0. 𝛽 er udtryk for selvkontrolproblemet, en 

tidsinkonsistent præference hos forbrugeren. Jo mindre 𝛽 er, og derfor jo større nutidsbias, jo 

højere vægter forbrugeren den nutidige gevinst over for sundhedsomkostningerne ved at indtage 

sukkerholdige fødevarer. 

 

Under præmissen, at gevinster og omkostninger i periode 𝑡 er adskillelige fra gevinster og 

omkostninger i andre perioder, er forbrugerens beslutninger på tværs af tidsperioder uafhængige. 

Forbrugeren optimerer derfor sit nuværende forbrug ved at maksimere: 

 

(12) 𝑈∗(𝑥, 𝑧) = 𝑣(𝑥) − 𝛽𝑐(𝑥) + 𝑧. 

 

Denne notation bruges i resten af afhandlingen. 

 

Dette betyder, at det ikke er en betingelse i modellen at skelne imellem, om forbrugere selv kan 

forudsige potentielle fremtidige selvkontrolproblemer, hvilket skyldes, at forbrugerens optimale 

valg i en given periode foretages uafhængigt af andre perioder og derved også uafhængigt af 

opfattelsen til forbrugerens egen fremtidige adfærd. 

 

Det antages, at en forbruger velfærdsmaksimerer ud fra den langsigtede præference ved: 

 

(13) 𝑈∗∗(𝑥, 𝑧) = 𝑣(𝑥) − 𝑐(𝑥) + 𝑧 
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𝛽 kan derfor ses som en markedsfejl, da 𝛽 netop betyder, at forbrugeren ikke maksimerer sit 

forbrug i overensstemmelse med sin langsigtede præference. Den langsigtede præference 

beskriver bedst, hvordan forbrugeren maksimerer velfærd ud fra følgende betragtning80: 

 

Den langsigtede præference er udtryk for, at forbrugeren formår at maksimere nytten for samtlige 

perioder, undtagen den nuværende periode. Modsat maksimerer den nutidige præference kun 

nytten for forbrugeren i den nuværende periode. At den langsigtede præference er 

velfærdsmaksimerende, er en grundlæggende antagelse for, at begrænset selvkontrol er en 

markedsfejl og legitimerer intervention. 

 

Begrænset selvkontrol antyder, at den begrænset rationelle forbruger, ved at vælge nutidigt 

forbrug, ikke internaliserer de fremtidige omkostninger i sin beslutningsproces, der er forbundet 

med det nutidige forbrug, svarende til (1 − 𝛽). 

 

Resultatet er, at forbrugeren indtager flere sukkerholdige fødevarer, end den 

velfærdsoptimerende mængde, som udgøres i henhold til den langsigtede præference. Derfor 

påfører forbrugeren i den nuværende periode ekstern omkostning, som manifesteres i fremtidige 

perioder, i form af sundhedsmæssige konsekvenser. 

 

Omkostningen defineres som en internalitet. Under antagelsen, at nogle forbrugere har 

begrænset selvkontrol, og at den langsigtede præference er den velfærdsmaksimerende, kan der 

derfor påvises en potentiel pareto-forbedring, hvilket kan legitimere intervention. 

 

8.2 Forholdet mellem det private marked og forbrugere med begrænset selvkontrol 
Under antagelsen, at en gruppe forbrugere har begrænset selvkontrol, er det relevant at stille 

spørgsmålet, om denne markedsfejl legitimerer, at staten intervenerer, 

 

Statslig indgriben kan have begrænset effekt og forvride markedet yderligere, da staten som 

tredjepart ikke har perfekt information om det enkelte individs præferencer. Derfor vil det være 

                                                      
80 O’Donoghue & Rabin, 1999 
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svært at gribe ind med politiske virkemidler, der sikrer, at hver enkelt forbruger efterfølgende 

ender med et optimalt forbrug. Indgreb vil oftest være standardiseret, grundet den manglen på 

information om individer, hvilket resulterer i, at indgrebet ikke vil være tilpasset den enkeltes 

behov, og derfor ikke maksimere den enkeltes præferencer. 

 

På den baggrund kan der argumenteres for, at hvis det er muligt for det private marked at udbyde 

forpligtigelsesmekanismer, som enkelte individer benytter sig af, og som kan tilpasses den 

enkeltes behov, kan den private læsning være at foretrække frem for at lade det offentlige gribe 

ind. 

 

Der er imidlertid også forbehold for at overlade det til det private marked at afhjælpe forbrugerne, 

der har begrænset selvkontrol. Blandt andet, at forbrugerne ikke nødvendigvis indser, at de har et 

selvkontrolproblem. Derfor kan man blandt forbrugere, der har begrænset selvkontrol, 

differentiere mellem to yderpoler, henholdsvis den naive og den sofistikerede forbruger. 

 

Den sofistikerede forbruger defineres ved at have perfekt information om omfanget af sin egen 

begrænsede selvkontrol, hvorimod den naive forbruger mangler ikke har perfekt information om, 

at den har begrænset selvkontrol. Betydningen af, at der er en differentiering i evnen til at 

forudsige fremtidig adfærd, er, at der på denne baggrund kan være problemer med at overlade 

det private marked til at udbyde forpligtigelsesmekanismer. 

 

Mens den sofistikeret forbruger er i stand til at forpligte sig selv, vil den naive forbruger ikke vælge 

at forpligte sig eller, hvis der er tale om en mildere grad af naivitet, underforpligte sig. Ved at 

underforpligte sig kan resultatet for den naive forbruger være, at den bliver endnu dårligere stillet 

ved at forpligte sig på det private marked81. 

 

Hvis en naiv forbruger undervurderer omfanget af sin egen begrænsede selvkontrol, kan 

forbrugeren forpligte sig med en indsats, som forbrugeren selv tror, er nok til at træffe den 

velfærdsmaksimerende beslutning, men som ikke udgør et stort nok incitament for forbrugeren til 

                                                      
81  O’Donoghue & Rabin, 1999 
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at gennemføre det opstillede mål. Dette resulterer i, at den naive forbruger ikke ændrer sin 

adfærd igennem forpligtigelsesmekanismen, mens forbrugeren taber nytte ved at have forpligtet 

sig til indsatsen. 

 

At nogle forbrugere forpligter sig til en kur igennem organisationer, såsom vægtkonsulenter eller 

personlige trænere, er udtryk for, at forbrugerne kender til deres selvkontrolproblem, hvorfor 

disse forbrugere er sofistikerede til en vis grad. 

 

Omvendt kan det påpeges, at ikke alle forbrugere, som forpligter sig gennem disse private tilbud, 

formår at fuldføre dem. Dette kan være udtryk for, at forbrugere har undervurderet deres egen 

begrænsede selvkontrol, 𝛽, som netop karakteriserer82. Dette kan være udtryk for, at enkelte 

individer er en blanding af sofistikerede og naive forbrugere med hensyn til at forudsige fremtidige 

præferencer. 

 

Betydningen af dette er, at det, at overlade intervention over for begrænset selvkontrol til det 

private marked, i sig selv kan medføre markedsfejl, hvilket kan begrunde offentlig indgriben under 

antagelsen, at nogle forbrugere udviser begrænset selvkontrol. 

 

8.3  Second best -beskatning 
I vurderingen af en afgift på sukkerholdige varer, kan det diskuteres, om det er pareto-

forbedrende med en afgift, der rammer forbrugere med perfekt selvkontrol. Og yderligere om det 

er pareto-forbedrende, hvis en afgift påvirker efterspørgslen efter andre fødevarer, som også har 

negative eksternaliteter. 

 

Den første af disse problemstillinger er allerede analyseret i afsnit 8 under tilstedeværelse af en 

eksternalitet, hvorfor det her vil blive behandlet overfladisk. I de følgende underafsnit opstilles to 

optimale modeller for  second best -beskatning. 

 

                                                      
82  O’Donoghue & Rabin, 1999 
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Den første model beskriver, hvordan optimal beskatning modelleres i en økonomi med en 

ensartet afgiftssats og heterogene forbrugere. Den anden model beskriver, hvordan den optimale 

afgiftssats fastsættes på et marked, som indeholder flere varer, der skaber internaliteter der 

interagerer. Den optimale afgiftssats fastsættes ud fra et hensyn til en velfærdsmaksimering, som 

ved en eksternalitet. Det antages at der er fuldkommen konkurrence på markederne. 

 

8.3.1 Model med ensartet afgiftssats og heterogene forbrugere 
O’Donoghue & Rabin (2006) analyserer, hvordan en afgift på en usund vare skal fastsættes under i 

en økonomi, hvor der eksisterer forbrugere med begrænset selvkontrol. Svarende til analysen i 

afsnit 8, fremstiller O’Donoghue & Rabin en optimal ensartet afgiftssats, når internaliteten er 

forskellig på tværs af individer. 

 

Derfor kan nogle af konklusionerne fra afsnit 8 om eksternaliteter benyttes i den videre analyse, 

som gældende for internaliteter. Navnlig, at det optimale afgiftsniveau fastsættes på en måde, 

hvorpå det reducerer den gennemsnitlige forvridning i forbruget. 

 

Forvridningen defineres som forskellen mellem det faktiske forbrug, 𝑥∗(𝑡), og et  first best -

forbrug, 𝑥∗∗, hvor det er gældende for 𝑥∗∗, at 𝛽 = 1, og at der ikke er forvridende afgifter. På den 

måde er afgiftsniveauet afhængig af størrelsen på internaliteten samt, hvordan afgiften påvirker 

det relative forbrug. 

 

Med udgangspunkt i modellen i afsnit 9.1, tages der nu højde for heterogene forbrugere. 

Forbruger i’s nyttemaksimeringsproblem opskrives som: 

 

(14) 𝑈𝑖∗
(𝑥𝑖, 𝑧𝑖) = 𝑣𝑖(𝑥𝑖) − 𝛽𝑖𝑐

𝑖(𝑥𝑖) + 𝑧𝑖, 

 

hvor de samme betingelser for nyttefunktionen gør sig gældende som i afsnit 9.1. 

Produktionspriserne for 𝑥𝑖  og 𝑧𝑖 er lig 1. Forbrugerpriserne er givet ved henholdsvis 1 + 𝑡𝑥 og 1, 

hvor 𝑡𝑥 betegner en afgift på 𝑥𝑖. Budgetbetingelsen er givet ved: 

 

(15) (1 + 𝑡𝑥)𝑥𝑖 + 𝑧𝑖 < 𝐼𝑖, 
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hvor 𝐼𝑖 beskriver individ i’s samlede indkomst. 𝐼𝑖 antages at være relativ stor i forhold til forbruget 

af 𝑥𝑖, hvilket begrundes i forbrugernes gennemsnitlige forbrug af chokolade og slik83. 

 

Hvis 𝑧𝑖  i (15) isoleres og indsættes i (14), kan forbrugerens optimeringsproblem omskrives som: 

 

(16) 𝑈𝑖∗
(𝑥𝑖) = 𝑣𝑖(𝑥𝑖) − 𝛽𝑖𝑐

𝑖(𝑥𝑖) + 𝐼𝑖 − (1 + 𝑡𝑥)𝑥𝑖 

 

Forbrugerens optimale forbrug af 𝑥𝑖  findes ved at differentiere nytten, 𝑈𝑖∗
, med 𝑥𝑖: 

 

(17)
𝜕𝑈𝑖∗

𝜕𝑥𝑖
≡ 𝑥𝑖

∗ = 𝑣𝑥𝑖

𝑖 − 𝛽𝑖𝑐𝑥𝑖

𝑖 − (1 + 𝑡𝑥) = 0 

 

Som det fremgår af ligning (17), at hvis en forbruger udviser begrænset selvkontrol, som har 𝛽 <

1, vil forbrugerens optimale forbrug af 𝑥, 𝑥∗, overstige det optimale forbrug af 𝑥 hos en forbruger 

med perfekt selvkontrol, 𝑥∗∗, dvs. hvor 𝛽 = 1. 

 

Velfærdsmaksimering ud fra et samfundsperspektiv tager udgangspunkt i den langsigtede 

nyttefunktion i afsnit 9.1. Samfundets Velfærdsfunktion opskrives som en sum af de enkelte 

forbrugeres nyttefunktioner. 

 

Det forudsættes, at provenuet fra afgifterne gennem lumpsum-overførsler betales tilbage til 

forbrugerne. Det forudsættes yderligere, at nytten er lineær for indkomsten og alle forbrugere 

vægtes ens, så de summerede nytter ikke påvirkes af indkomstoverførsler associeret med afgiften. 

Derved optimeres afgiften kun ud fra et hensyn om at skabe pareto-forbedringer og ikke ud fra 

afgiftens fordelingsmæssige effekter: 

 

(18) 𝑊(𝑡) = ∑𝑖𝑣
𝑖(𝑥𝑖

∗) − ∑𝑖𝑐
𝑖(𝑥𝑖

∗) − ∑𝑖𝑥𝑖
∗ + ∑𝑖𝐼𝐼  

 

                                                      
83 Danskernes Kostvaner 2011-2013, 2015, s. 70 
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Ved at differentiere velfærdsfunktionen med 𝑡𝑥 og ved brug af førsteordensbetingelsen (17) 

udledes den optimale afgiftssats: 

 

𝑊’(𝑡) = ∑𝑖𝑣𝑥𝑖

𝑖 𝑥𝑖
∗′

− ∑𝑖𝑐𝑥𝑖

𝑖 𝑥𝑖
∗′

− ∑𝑖𝑥𝑖
∗′

 

 

(19) 𝑊’(𝑡) = −∑𝑖(1 − 𝛽𝑖)𝑐𝑥𝑖

𝑖 𝑥𝑖
∗′

− ∑𝑖𝑥𝑖
∗′

+ 𝑡∑𝑖𝑥𝑖
∗′

 

 

Ved at sætte ligning (19) lig 0, udledes den optimale afgiftssats: 

 

(20) 𝑡𝑥
∗ =

∑𝑖(1−𝛽𝑖)𝑐𝑥𝑖
𝑖 𝑥𝑖

∗′

∑𝑖𝑥𝑖
∗′  

 

Ud fra ligning (20) kan det ses, hvordan 𝑡𝑥
∗ afhænger af internalitetens størrelse samt den afledte 

effekt af afgiften på efterspørgslen, 𝑥𝑖
∗′

. Den bagvedliggende teori blev gennemgået i afsnit 8.2. 

 

Afsnit 8.3 forklarede, at en marginal afgift på en syndig vare er pareto-forbedrende, til trods for, at 

også forbrugere, der har perfekt selvkontrol, bliver ramt af afgiften. Dette skyldes, at afgiften vil 

påvirke forbruget hos en forbruger med perfekt selvkontrol gennem en andenordenseffekt. 

 

Begrundelsen er, at denne forbruger i udgangspunktet har et forbrug i ligevægt. Afgiften påvirker 

samtidig forbruget hos en forbruger med begrænset selvkontrol gennem en førsteordenseffekt, da 

det antages, at denne forbruger, grundet begrænset selvkontrol, har et større forbrug end, hvad 

det optimale. Derfor vil den positive ændring i nytten, hos forbrugere med begrænset selvkontrol, 

opveje den negative ændring i nytten hos forbrugerne med perfekt selvkontrol. 

 

8.3.2 Model med flere varer, der skaber internaliteter 
I den gennemgåede model tages der ikke højde for, at en afgift på én vare kan påvirke 

efterspørgslen efter andre varer. Metodisk kan dette være problematisk, da prisændringer på 

produkter, der enten har komplementære produkter eller substitutter, kan have utilsigtede 

effekter på det resterende fødevareforbrug. Som eksempel vil en prisreduktion på frugt og grønt 
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til gengæld føre til et øget forbrug af sukkerprodukter, kiks og kager, da disse varetyper er 

komplementære.84 

 

Ved afgiftspålægning på sukkerprodukter, kager og kiks synes efterspørgslen efter andre varer dog 

ikke at blive påvirket væsentligt.85 Når forbruget af andre fødevarer i udgangspunktet ikke er i 

ligevægt, påvirker en afgift på én fødevare forbruget af de andre fødevarer. 

 

Det er derfor væsentligt at vide, om forbruget af andre fødevarer i udgangspunktet er i ligevægt. 

Når det antages, at forbruget af sukkerholdige fødevarer ikke er i ligevægt, er det nærliggende 

også at antage, at forbruget af andre fødevarer ikke er i ligevægt. 

 

Dette kan begrundes i, at den danske befolkning spiser mere sukker, end der anbefales i de 

nordiske kostråd, og at danskerne ligeledes spiser mere mættet fedt og mindre frugt og grønt end 

kostrådene tilskriver.86 

 

På den baggrund ændres modellen til at indeholde flere forskellige varer, der skaber internaliteter, 

og som interagerer med hinanden. Formålet er at vise, hvordan den optimale afgiftssats påvirkes 

af at tilføje en ekstra vare, der skaber internaliteter, og hvis efterspørgsel påvirkes af en afgift på 

sukker. Der tages udgangspunkt i en model med homogene forbrugere med begrænset 

selvkontrol. 

 

Modellen bygger på en økonomi med 3 varer, 𝑥, 𝑦 og 𝑧. Ligesom tidligere er 𝑥 en skadelig vare, 

sukker, og 𝑧 er udtryk for en sammensat vare, der repræsenterer det resterende forbrug. Det 

antages, at 𝑦 både kan være en skadelig og en god vare, dvs. 𝑐𝑦 > 0 eller 𝑐𝑦 < 0. Dette skyldes, at 

                                                      
84 Som eksempel vil en prisreduktion på frugt og grønt til gengæld føre til et øget forbrug af 

sukkerprodukter, kiks og kager, da disse varetyper er komplementære. 

85 Smed & Denver (2004) finder, at en afgiftsstigning på 10 pct. på både sukkerprodukter, kiks og kager kun 

har en beskeden effekt på forbruget af andre fødevarer fordelt på både socialklasser og familietyper. Dette 

skyldes sukkerprodukternes relativt lave krydspriselasticiteter og egenpriselasticiteter.  

86 DTU Fødevareinstituttet, 2015, Danskernes Kostvaner 2011-2013 
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der ikke er empiriske beviser i den nuværende litteratur, for om utilsigtede effekter giver samlet 

negativ helbredskonsekvens. Produktionspriserne for 𝑥, 𝑦 og 𝑧 er givet ved 1. Forbrugerpriserne er 

givet ved 1 +  𝑡𝑥, 1 +  𝑡𝑦 og 1, hvor 𝑡𝑥 og 𝑡𝑦 er en afgift på henholdsvis 𝑥 og 𝑦. 

 

Forbrugerens optimeringsproblem minder om det, som er opstillet i afsnit 9.1, hvor der blot er 

tilføjet en ekstra vare, 𝑦: 

 

(21) 𝑈∗(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑣(𝑥, 𝑦) − 𝛽𝑐(𝑥, 𝑦) + 𝑧, 

 

mens betingelserne for ligningen i afsnit 9.1 går igen. 

 

Budgetbetingelsen er givet ved: 

 

(22) (1 + 𝑡𝑥)𝑥 + (1 + 𝑡𝑦)𝑦 + 𝑧 ≤ 𝐼 

 

Hvis 𝑧 isoleres i ligning (22) og indsættes i ligning (21), kan forbrugerens optimeringsproblem 

defineres som: 

 

(23) 𝑈∗(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑣(𝑥, 𝑦) − 𝛽𝑐(𝑥, 𝑦) + 𝐼 − (1 + 𝑡𝑥)𝑥 − (1 + 𝑡𝑦)𝑦 

 

Det optimale forbrug af 𝑥 og 𝑦 findes ved at differentiere nytten, 𝑈∗, med henholdsvis 𝑥 og 𝑦: 

 

(24) 
𝜕𝑈∗

𝜕𝑥
≡ 𝑥∗ = 𝑣𝑥 − 𝛽𝑐𝑥 − (1 + 𝑡𝑥) = 0 og 

𝜕𝑈∗

𝜕𝑦
≡ 𝑦∗ = 𝑣𝑦 − 𝛽𝑐𝑦 − (1 + 𝑡𝑦) = 0 

 

Efterspørgselsfunktionen antages at være defineret ved følgende: 

 

(25) 𝑥 = 𝑥(𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝛽) 𝑜𝑔 𝑦 = 𝑦(𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝛽) 

 

Efterspørgselsfunktionen er afhængig af egenpriselasticiteten, krydspriselasticiteten og 

forbrugerens grad af selvkontrol, så funktionen er uafhængig af indkomsten. 
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Det samfundsmæssige optimeringsproblem defineres ved den langsigtede nyttefunktion: 

(26) 𝑈∗∗(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑣(𝑥, 𝑦) − 𝑐(𝑥, 𝑦) + 𝑧 

 

Provenuet fra afgiften er lig 𝑡𝑥𝑥 og 𝑡𝑦𝑦, som fordeles igennem lumpsum-overførsler, 𝜑(𝑡). Da 

𝑡𝑥𝑥∗ + 𝑡𝑦𝑦∗ = 𝜑(𝑡), kan optimeringsproblemet opstilles som følger: 

 

(27) 𝑈∗∗(𝑥∗, 𝑦∗) = 𝑣(𝑥∗, 𝑦∗) − 𝑐(𝑥∗, 𝑦∗) + 𝐼 − 𝑥∗ − 𝑦∗ 

 

Ved at differentiere dette med hensyn til 𝑡𝑥 og ved at anvende førsteordensbetingelserne (24), 

nås frem til følgende: 

 

𝜕𝑈∗∗

𝜕𝑡𝑥
𝑣𝑥𝑥𝑡𝑥

∗ + 𝑣𝑦𝑦𝑡𝑥
∗ − 𝑐𝑥𝑥𝑡𝑥

∗ − 𝑐𝑦𝑦𝑡𝑥
∗ − 𝑥𝑡𝑥

∗ − 𝑦𝑡𝑥
∗ = 0 

 

𝑡𝑥𝑥𝑡𝑥
∗ = 𝛽𝑐𝑥𝑥𝑡𝑥

∗ + 𝛽𝑐𝑦𝑦𝑡𝑥
∗ − 𝑐𝑥𝑥𝑡𝑥

∗ − 𝑐𝑦𝑦𝑡𝑥
∗ + 𝑡𝑦𝑦𝑡𝑥

∗  

 

𝑡𝑥𝑥𝑡𝑥
∗ = (1 − 𝛽)(𝑐𝑥𝑥𝑡𝑥

∗ + 𝑐𝑦𝑦𝑡𝑥
∗ ) − 𝑡𝑦𝑦𝑡𝑥

∗  

 

(28) 𝑡𝑥 = 𝜇𝑥 + (𝜇𝑦 − 𝑡𝑦)
𝑦𝑡𝑥

∗

𝑥𝑡𝑥
∗  

 

hvor 𝑦𝑡𝑥
=

𝜕𝑦

𝜕𝑡𝑥
, 𝜇𝑥 = (1 − 𝛽)𝑐𝑥 og så fremdeles. 𝛽𝑥 er marginalskaden, som forbrugeren med 

begrænset selvkontrol ikke tager højde for når forbrugeren optimerer sit nutidige forbrug; 

internaliteten. 

 

Det fremgår det af ligning (28), hvordan optimal beskatning afhænger af andre varer, der skaber 

internaliteter, under forudsætning, at udgangspunktet for analysen er i en marginal afgift, og at 

analysen af forbruget kun medtager førsteordenseffekter. Hvis 𝑡𝑦 = 0 og forbruget af 𝑦 i 

udgangspunktet er i ligevægt, hvor 𝛽 = 1 og 𝜇𝑦 = 0, bliver den optimale afgiftssats lig med  first 

best -afgiftssatsen, altså 𝜇𝑥. I tilfælde, hvor det er muligt at beskatte 𝑦 first best, 𝜇𝑦 = 𝑡𝑦, gør det 
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samme sig gældende. Rationalet er, at da forbruget af 𝑦 i udgangspunktet er i ligevægt, vil en 

afgiftspålægning kun medføre en andenordenseffekt på forbruget af 𝑦. 

 

Når der eksisterer en anden vare, der skaber negative internaliteter, 𝑐𝑦 > 0, der ikke beskattes 

first best, er den optimale beskatning af 𝑥 forskellig fra  first best. Om varerne 𝑥 og 𝑦 er 

substitutter, 
𝑦𝑡𝑥

∗

𝑥𝑡𝑥
∗ ≤ 0, eller komplementære varer, 

𝑦𝑡𝑥
∗

𝑥𝑡𝑥
∗ ≥ 0, har indflydelse på, om afgiftssatsen er 

mindre eller større end  first best -afgiftssatsen. 

 

Hvis 𝑥 og 𝑦 er substitutter og 𝜇𝑦 > 𝑡𝑦, fører det til, at beskatningen af 𝑥 vil være mindre end  first 

best. Hvis 𝑦 er en positiv vare, der skaber internaliteter, dvs. 𝑐𝑦 < 0, gør det modsatte sig 

gældende. Den konkrete afvigelse fra  first best -afgiftssatsen er afhængig af krydspriselasticiteten 

mellem de to varer, 𝑥 og 𝑦, udtrykt ved 
𝑦𝑡𝑥

∗

𝑥𝑡𝑥
∗ , samt størrelsen på (𝜇𝑦 − 𝑡𝑦). 

 

Ud fra ligning (28) synes det derfor at være muligt at beskatte andre varer, der skaber 

internaliteter  first best. Det vil have en positiv effekt på velfærden med en marginal afgift, hvis 

𝜇𝑥 > 0. 

 

9 Afgiftens fordelingsmæssige virkning 
Der her indtil videre været en sammenhæng mellem eksternaliteter og internaliteter, hvad angår 

både begrundelsen for at gribe ind, og ved definitionen af den optimale afgiftssats. Som det 

fremgår af afsnit 9.1, påvirker eksternaliteter og internaliteter dog forskelligt, da eksternaliteter 

påfører en omkostning til en tredjepart, mens omkostningen, for internaliteter rammer 

forbrugeren selv. 

 

Dette betyder, at det fordelingsmæssige aspekt af afgiften er forskelligt alt efter om afgiften 

pålægges en eksternalitet eller en internalitet. Hvis der er tale om en internalitet, kan der være et 

større velfærdsspørgsmål mellem pareto-forbedringen ud fra et fordelingshensyn. Følgelig vil 

afgiftens effekt på den enkelte forbrugers velfærd gennemgås for at forklare rationalet bag dette.  
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Med udgangspunkt i O’Donoghue & Rabin (2006) påvirker afgiften forbrugerens velfærd på to 

forskellige måder. Delvist ved at forvride forbruget og delvist gennem en indkomsteffekt. Dette 

kan vises med ud fra forbrugerens langsigtede nyttefunktion, hvor afgiften, 𝑡, og lumpsum-

overførsler, 𝜑(𝑡), er givet. I det tilfælde vil forbrugeren vælge forbruget (𝑥∗(𝑡), 𝑧∗(𝑡, 𝜑(𝑡))).  

 

Forbrugerens langsigtede nyttefunktion, opskrevet i afsnit 9.1, kan således defineres ved: 

 

(29) �̂�∗∗(𝑥, 𝑧) = 𝑣(𝑥∗(𝑡)) − 𝑐(𝑥∗(𝑡)) + 𝑧∗(𝑡, 𝜑(𝑡)) 

 

Erstattes 𝑧 ved brug af budgetbetingelsen 𝐼 + 𝜑(𝑡) = (1 + 𝑡)𝑥∗ + 𝑧∗(𝑡, 𝜑(𝑡)), bliver den 

langsigtede nyttefunktion som en funktion af 𝑡: 

 

�̂�∗∗(𝑥, 𝑧) = 𝑣(𝑥∗(𝑡)) − 𝑐(𝑥∗(𝑡)) + 𝐼 + 𝜑(𝑡) − (1 + 𝑡)𝑥∗(𝑡) 

 

(30)      = [ 𝑣(𝑥∗(𝑡)) − 𝑐(𝑥∗(𝑡)) − 𝑥∗(𝑡)] + [ 𝐼 + 𝜑(𝑡) − 𝑡𝑥∗(𝑡)] 

 

Med udgangspunkt i ligning (30) ses det, at en marginal afgift påvirker forbrugerens langsigtede 

nytte ved de to nævnte effekter. Afgiften forvrider forbruget af 𝑥, hvilket kan udledes af det første 

led, 𝑣(𝑥∗(𝑡)) − 𝑐(𝑥∗(𝑡)) − 𝑥∗(𝑡). For det andet har afgiften indflydelse på nytten gennem en 

indkomsteffekt, som ses ved det andet led,  𝐼 + 𝜑(𝑡) − 𝑡𝑥∗(𝑡). 

 

Denne opstilling gør det muligt at analysere den fordelingsmæssige effekt af en afgift på 

henholdsvis en eksternalitet og en internalitet. Dette vil blive illustreret ved en forsimplet model, 

der indeholder to forbrugere, som antages at være homogene foruden, at den ene forbruger har 

begrænset selvkontrol mens den anden har perfekt selvkontrol. 

 

Når afgiften implementeres, vil en forbruger med begrænset selvkontrol udsættes for en 

førsteordenseffekt på forbruget, da forbruget ikke i udgangspunktet er i ligevægt. Ændringen i 

forbruget leder til en nyttegevinst, da afgiften forvrider forbruget imod dets ligevægt, som denne 

er efter forbrugerens langsigtede præference. Forbrugeren udsættes ligeledes for en førsteordens 
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indkomsteffekt. Dette skyldes, at forbrugeren med begrænset selvkontrol har det største forbrug i 

udgangspunktet, hvorfor forbrugeren vil opleve en nedgang i indkomsten efter afgiftsprovenuet er 

relokeret igennem lumpsum-overførsler. Ifald efterspørgslen efter den afgiftspålagte vare ikke er 

særligt priselastisk, kan det medføre, at forbrugerens tab af indkomst ikke opvejes af 

nyttegevinsten forbundet med det reducerede forbrug af den internalitetsskabende vare. Således 

stilles forbrugeren med begrænset selvkontrol relativt dårligere end forbrugeren med perfekt 

selvkontrol. 

 

Omvendt vil forbrugeren med perfekt selvkontrol stilles relativt bedre. Det skyldes, at afgiften kun 

har en andenordenseffekt på dennes forbrug, samtidig med, at denne modtager en førsteordens 

lumpsum-overførsel fra det opkrævede provenu. Det følger heraf, at der kan opnås en 

fordelingsmæssig velfærdsforbedring, hvis forbrugeren med begrænset selvkontrolstilles bedre. 

 

Hvis afgiften omvendt stiller forbrugeren med perfekt selvkontrol bedre som følge af 

omfordelingen, og følgelig forbrugeren med begrænset selvkontrol værre, vil ordningen ikke være 

attraktiv ud fra et fordelingsmæssigt perspektiv. Det skyldes, at forbrugeren med begrænset 

selvkontrol i udgangspunktet forventes at være værre stillet, da forbrugeren ikke optimerer sin 

egennytte, i modsætning til forbrugeren med perfekt selvkontrol. Afgiften vil i det tilfælde 

omfordele fra den værst stillede  forbruger til den bedst stillede forbruger, hvilket vil være 

kontraproduktivt i forhold til afgiftens velfærdsforbedrende formål. 

 

Her adskiller afgiften på internalitetsskabende forbrug sig fra afgiften på det 

eksternalitetsskabende. Det skyldes, at forbrugeren, der udfører den eksternalitetsskabende 

aktivitet, vil påføre den anden forbruger omkostningerne forbundet med disse. Ved at 

afgiftspålægge aktiviteten, kan den eksternalitetsramte forbruger kompenseres af den den 

udførende forbruger. På den måde sker der en indkomstoverførsel fra den forbruger, der skaber 

eksternaliteter, til den forbruger der ikke gør. 

 

Derfor kan der være forskellige udfald fra et fordelingsmæssigt perspektiv, alt efter der er tale om 

en eksternalitet eller en internalitet. 
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10 Delkonklusion 
 

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at for en vare, der skaber eksternaliteter, som 

beskrevet af O’Donoghue & Rabin (2006), kan en afgift i særlige situationer have henholdsvis 

pareto-forbedrende og fordelingsmæssige konsekvenser, som bør afvejes. 

 

Der kan  eksistere pareto-forbedrende offentlig indgreb, hvis nogle forbrugere ikke selv optimerer 

deres eget forbrug, og disse indgreb sker ikke nødvendigvis på bekostning af forbrugere med 

perfekt selvkontrol. 

 
Hvis der kan føres evidens for, at nogle forbrugere i en økonomi ikke optimerer deres eget forbrug 

grundet begrænset selvkontrol eller uperfekt information, kan der være et rationale fra det 

offentlige i at gribe ind gennem en afgift. 

 

Afgiftspålægning  på en fødevare kan påvirke efterspørgslen efter andre fødevarer, hvis 

efterspørgslen efter disse ikke er i ligevægt. Dette kan i sig selv lede til internatiteter, hvilket kan 

påvirke velfærden, hvorfor der bør tages højde for muligheden for substitution til andre varer, når 

en afgift indføres. 

 

11 Konklusion 
På baggrund af den retsdogmatiske analyse af chokoladeafgiftslovens §§ 1-2 i henhold til EU-

rettens regler for ulovlig statsstøtte, kan det udledes, at loven umiddelbart strider mod EU-retten. 

 

Analysen indeholder en vurdering af, om chokoladeafgiftslovens § 1-2 opfylder Traktaten om 

Unionens Funktionsmådes artikel 107, stk. 1’s fire betingelser statsmidler: 

1) Det fremgår, at chokoladeafgiftsloven giver visse producenter en økonomisk fordel, da der 

kun pålægges afgift på visse typer af ellers sammenlignelige produkter, idet andre 

produkter ikke er omfattet af afgiften. 

2) Den økonomiske fordel, som gives de producenter, som ikke er omfattet af afgiften, kan 

betragtes som statsstøtte eller støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler, da staten ved at 
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indføre afgiftsfritageler mister indtægter, den ellers ville have modtaget, udgør dette 

støtte ydet ved hjælp af statsmidler.  

3) Det vurderes, at beskatningen efter chokoladeafgiftsloven er selektiv inden for 

referencesystemet, som for støtteordningen blev defineret ved ”reglerne om beskatning af 

varer, der i det danske skattesystem defineres som chokolade- og sukkervarer eller 

erstatningsprodukter herfor”. 

4) Afgiften synes potentielt at kunne virke konkurrenceforvridende og at kunne påvirke 

samhandlen mellem medlemsstater. Dette særligt, da der er tale om driftsstøtte, hvilket 

betragtes som særligt konkurrenceforvridende. 

 

Selvom den analyserede afgift strider mod EU-retten, eksisterer der et rationale for at beskatte 

fødevarer, som har internalitetsskabende effekter. Særligt i tilfælde,  hvor forbrugerne ikke agerer 

efter deres langsigtede optimale præferencer grundet markedsfejl. 

 

Sådanne markedsfejl som begrænset selvkontrol og uperfekt information kan imidlertid, gennem 

strukturen i skatteordningen, modvirkes, så effekten af denne er den ønskede. 

Ligeledes kan der eksistere pareto-forbedrende og fordelingsmæssige konsekvenser, som bør 

afvejes, når en afgift implementeres. 
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