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Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring 

af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven 

med flere love 

(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeli-

gere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og 

nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken) 

 

 

 

AC har modtaget ovennævnte lovforslag til høring og har i den anled-

ning følgende bemærkninger: 

 

AC hilser med tilfredshed, at man nu har besluttet genindførelse af lem-

pelig beskatning af udenlandsk arbejdsindkomst. Det er AC’s opfattelse 

at ophævelse af Ligningslovens § 33 A vil ramme danskeres internatio-

nale arbejde og begrænse potentialet for hjemvendende danskere. Der 

er mange – især akademikere - der arbejder i længere perioder i udlan-

det samtidigt med at de opretholder en væsentlig kontakt til Danmark. 

 

Tilsvarende gælder det for de mange udsendte for danske myndigheder 

og institutioner. Dette internationale engagement er det danske sam-

fund rigtig godt tjent med, når dygtige og produktive mennesker vare-

tager danske interesser i udlandet samtidigt med, at vi på et tidspunkt 

igen får glæde af deres erfaringer ved en fremtidig indsats her i landet. 

 

En ophævelse af § 33 A ville have medført, at vi ville tabe på balancen 

mellem udrejsende og hjemvendende med et stigende brain-drain fra 

Danmark til følge, som afgørende ville skade Danmarks internationale 

konkurrenceevne. 

 

Vedrørende afskaffelse af fedt- og sukkerafgifterne skal AC gøre op-

mærksom på, at det kan have negative konsekvenser for folkesundhe-

den. 
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Side 2 af 2 Eksempelvis gør Tandlægeforeningen opmærksom på at afskaffelsen af 

sukkerafgiften gør det mere nødvendigt, at man fra det offentliges side 

prioriterer den forebyggende indsats inden for tandplejen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jens Mølbach 
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