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Emballageafgift – faldgruber

Nedenstående behandler reglerne i emballageafgiftloven for import af vin til videresalg – såkaldt

mellemhandel. Dette er det typiske forretningsområde for medlemmerne af FORVIN. Reglerne for spiritus

m.v. er ikke beskrevet, ej heller reglerne for fremstilling og aftapning. Når der i det følgende tales om

”flasker” mener der ”helflasker (75cl)” af glas. Der er lidt andre regler for ”papvin”.

Man køber et parti vin på flaske i udlandet og sælger det videre engros eller en detail.

Rullende 12 måneders periode Handling

A.Helt sikkert over 6.250 flasker Tilmelding og betaling månedsvis

B.Uklart om over 6.250 flasker Undlad registrering og følg import nøje

C.Helt sikkert under 6.250 flasker Ikke tilmelding, ingen betaling

Det er altså de importører, der ligger i grænselandet, omkring 6.250 flasker årligt, der skal passe på. Hvis de

tilmelder sig, men alligevel ikke når de 5.000 DKK årligt kan de ikke få pengene tilbage. Det er bare

ærgerligt.

Faldgruber
Der skal ikke betales emballageafgift, hvis afgiften er mindre end 5.000 DKK (svarende til 6.250 helslasker)

for en rullende 12 måneders-periode.

Der kan ikke ske refusion af betalt emballageafgift, hvis man f.eks. har indbetalt 4.000 DKK baseret på en

import af 5.000 helflasker.

Overordnet regelsæt
Afgiften udgør 0,80 DKK pr helflaske (typisk 75cl). Der er forskellige afgifter for forskellige flaskestørrelser.

Der sker indberetning for hver kalendermåned i SKAT’s tast-selv-system på nettet. For måneder uden

aktivitet laves en 0-indberetning.

For måneder, hvor der er indberettet import af emballage, afregnes emballageafgiften hver den 15. i

efterfølgende måned.

Vinimportører kan anmelde deres virksomhed til SKAT. ”Kan” betyder, at de ikke behøver at gøre det før de

rammer grænsen på 5.000 DKK.

Tilmelding og afmelding
Til- og afmelding sker i VIRK.DK, hvor man logger på med sit firma NEM-ID.

Tilmelding sker på formular 24.020 (elektronisk eller pdf). Hvis man har normalt afgiftsbelagt lager (vinafgift

betales ved import) skal man i rubrik 5 sætte x ved Emballageafgift (volumenbaseret). Hvis man er

oplagshaver (vinafgift afregnes ved salg) sættes x i rubrik 4 Emballageafgift (volumenbaseret) +

Mellemhandel.

Afmelding sker på formular 40.003 (pdf), som udfyldes, underskrives og indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Vær ikke bange for at blanketten hedder ophør af virksomhed/pligter. Du skal i rubrik 2 sætte x ved Anden

afgift angive ophørsdatoen og ved ”Skriv afgiftens navn” skriver du”Emballageafgift”. De relevante øvrige

felter udfyldes, blanketten underskrives og indsendes til Erhvervsstyrelsen.
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Man kan godt tilmelde og afmelde sig flere gange (yo-yo-modellen) hvis ens import er meget svingende.

Rullende 12 måneders periode
Nedenstående gælder for dem, som, ligger i grænselandet omkring de 6.250 flasker, og som har valgt ikke

at tilmelde sig.

Man kan passivt notere de månedlige importtal i helflasker. Man skal så tilmelde sig, når man når 6.250

flasker for de seneste 12 måneder. Faktisk skal man så indberette for hele 12 måneders perioden.

Hvis man ligger i grænseområdet, kan man måske også styre antallet af importerede flasker ved at udskyde

en import-last, så man holder den foregående 12 måneders periode under 6.250 flasker.

Man skal selvfølgelig ikke snyde med emballageafgift, men man skal heller ikke snyde sig selv.


