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Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-græn-

setilpasningsmekanisme 
 

Skatteministeriet har den 15. juli 2021 fremsendt ovenstående forslag vedrørende ind-

førelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme til FSR – danske revisorer med an-

modning om bemærkninger. 

 

Vi vil gerne begynde med at bemærke, at det er yderst kompleks forslag med et omfat-

tende baggrundsmateriale. Det er for omfangsrigt at give detaljerede bemærkninger på 

sådan et grundlag, og vi giver i det følgende overordnet udtryk for de forhold, som vi me-

ner, Skatteministeriet bør være opmærksomme på.  

 

Der er tale om lovgivning, som skal skabe basis for en CO2 afgift på importerede varer, 

som skal afgiftsbelægges ud fra det CO2 aftryk, som varen har skabt ved sin produktion 

mv. via køb af CO2 certifikater.  Der er som udgangspunkt lagt op til, at det skal følge 

prisen på CO2 kvoter i henhold til EU ETS systemet. På den måde forventes det, at der 

bliver en lighed mellem den EU indenlandske afgift og afgift på ikke-EU baserede varer.  

 

Det vil alt andet lige medføre en lang række administrative udfordringer og samtidig en 

række opgaver, som skal løses af tredjemand. Her tænker vi fx på registrering af virk-

somheden, som importør i systemet, viden om produkterne og deres oprindelse, viden 

om produkternes CO2 aftryk, handel med certifikater, uddeling af gratis certifikater osv.  

 

Det vil formentlig have en indflydelse på prisfastsættelsen af de enkelte varer fx ved 

overvæltning.  

 

Udover de nævnte udfordringer, vil det også være nødvendigt at håndtere de problem-

stillinger, som et kompliceret system også formentlig vil give. Vi vil på den baggrund 

også gøre opmærksom på de udfordringer, som CO2 kvoteordningen har i forhold til 

svindel i dag. Herudover kan vi også nævne kompleksiteten i systemopbygning, mang-

lende gennemsigtighed for virksomheder og forbrugere.  

 

Det er vores overordnede vurdering, at det er afgørende, at implementeringsperioden 

bliver tilstrækkelig lang til, at fx krav om it-system, registrering og kendskab til produk-

ters CO2 belastning kan imødekommes for erhvervslivet. Det vil også være afgørende 

erhvervslivet, at de har kendskab til de omkostninger, de bliver påført, så der kan fore-

tages en ordentlig prisfastsættelse mod næste led.  



 
 
 
 
 

 Side 2 

 

Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Egede Olesen  

Skattechef 


