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Oversigt over afgiftssatser
Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lign

Tidligere
sats (2018)
Kr. pr. kg
30,74

Sats
(2018)
Kr. pr. kg
14,57

Ingen afgift

Behandlede akajounødder, mandelkerner, abrikos- og
ferskenkerner, kakaobønner og cashewnødder

36,79

17,44

Ingen afgift

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner,
valnøddekerner, pistachenøddekerner, pekannøddekerner,
hasselnøddekerner, kakaoskaller,
kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner, medmindre
varen skønnes uegnet til menneskeføde
Behandlede hasselnøddekerner

20,47

9,71

Ingen afgift

24,57

11,65

Ingen afgift

Mandler i skal

15,46

7,33

Ingen afgift

Hasselnødder i skal og jordnødder uden skal

10,27

4,87

Ingen afgift

Behandlede jordnødder

12,23

5,8

Ingen afgift

6,11

2,9

Ingen afgift

Ubehandlede akajounødder, mandelkerner, abrikos- og
ferskenkerner, kakaobønner og cashewnødder

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner og
jordnødder i skal

Chokoladeafgiftsloven
Chokolade produkter med et sukkerindhold over 0,5 g pr. 100 g
Chokolade produkter med et sukkerindhold på højest 0,5 g pr. 100 g

Dækningsafgift
Kokos
Behandlede jordnødder
Andre nødder og kerner
Andre afgiftspligtige bestanddele med et sukkerindhold på over 0,5 g
sukker pr. 100 g
Andre afgiftspligtige bestanddele med et sukkerindhold på højst 0,5 g
sukker pr. 100 g
Masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer

Sats
(2020)

Tidligere sats
(2018)
Kr. pr. kg
27,39

Sats (2018)
Kr. pr. kg

23,3

22,08

Tidligere sats
(2018)
Kr. pr. kg
6,11

Sats (2018)
Kr. pr. kg

12,23

5,80

N/A

11,04

27,39

25,97

23,3

22,08

N/A

11,04

25,97

2,90
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Konsum-is
Konsum-is og konsum-ismiks med et sukkerindhold på over 0,5 g
pr. 100 ml
Konsum-is og konsum-ismiks med et sukkerindhold på højst 0,5 g
pr. 100 ml

Glødelamper, kaffe te og cigaretpapir m.v.
Glødelamper m.v.
- Almindelige og små glødelamper

Sats (2018)
Kr. pr. liter

5,88

5,58

Tidligere sats
(2018)

Sats (2018)

6,98

Kr. pr. enhed
2,75

2,6

3,4

3,22

- Damplamper, herunder lysstofrør

9,28

8,79

- Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)

0,62

0,59

- Autopærer

Kaffe

Kr. pr. kg

- Rå kaffe

6,74

6,39

- Brændt kaffe

8,09

7,67

17,52

16,61

0,79

0,75

- Kaffeekstrakter
- Kaffeerstatning m.v.
Te
- Te

Kr. pr. kg
7,73

Ingen afgift

- Teekstrakter

19,29

Ingen afgift

Cigaretpapir

Kr. pr. enhed

- Cigaretpapir
Skrå og snus

0,06

0,05

Kr. pr. kg

- Kardusskrå og snus

77,91

73,85

- Anden røgfri tobak

283,2

268,44

Tidligere sats
(2018)
Kr. pr. liter
5,63

Sats (2018)

- Over 6 pct., men ikke over 15 pct. (bordvin)

12,25

11,61

- Over 15 pct., men ikke over 22 pct. (hedvin)

16,4

15,55

- Tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin kr. pr. liter

3,53

3,35

Sats (2018)

- Maltbaseret alkoholsodavand med højst 10 pct. alkohol

Tidligere sats
(2018)
Kr. pr. liter
10,07

- Maltbaseret alkoholsodavand med over 10 pct. alkohol

17,66

Ingen afgift

- Vinbaseret alkohol med højst 10 pct. alkohol

7,52

Ingen afgift

- Vinbaseret alkohol med over 10 pct. alkohol

12,13

Ingen afgift

4,9

Ingen afgift

Vin
- Over 1,2 pct., men ikke over 6 pct.

Tillægsafgift på alkoholsodavand

- Spiritusbaseret alkoholsodavand

2

Tidligere sats
(2018)
Kr. pr. liter
7,36

Kr. pr. liter
5,34

Kr. pr. liter
Ingen afgift

