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1 FORORD 

Tobaksafgifter, såvel som andre punktafgifter, indbringer både provenu til de offentlige budgetter 

lige som de påvirker danske forbrugeres adfærd. En forhøjelse af afgift på tobak vil således forven-

tes at reducere forbruget af tobak afhængig af, hvor prisfølsomt forbruget er. En forøgelse af afgifts-

satsen kan også øge de samlede indtægter dog afhængig af en række faktorer: (1) prisfølsomheden 

for forbrug af tobak (2) effekt på grænsehandel, når forskellen mellem danske afgifter og udlandets 

afgifter øges samt (3) potentielt øget salg af illegale produkter i Danmark. 

 

I en bredere samfundsøkonomisk vurdering af effekter af ændringer af tobaksafgiften vil indgå en 

række faktorer: 

• Hvordan påvirkes danske borgeres helbred1, og hvilke afledte virkninger har dette på de offent-

lige udgifter f.eks. på sundhedsområdet2? 

• Hvordan påvirker ændringer i afgifter den danske stats udgifter til at håndhæve de danske af-

gifter f.eks. også afledt kriminalitet? 

• Mere fiskale overvejelser om et effektiv skattesystem mv. 

 

Copenhagen Economics er blevet bedt om lave en mere teknisk og fokuseret analyse af effekter af en 

forhøjelse af tobaksafgifter. Der er således fokuseret alene på effekter på samlet provenu, mængden 

af tobak forbrugt af danske konsumenter inklusiv effekter fra grænsehandel og skøn for, hvad det 

kan betyde for antallet af regelmæssige rygere i Danmark. Der er til analysen brugt skøn og estima-

ter fra eksisterende studier af effekter. Dette skal naturligvis ses i en større sammenhæng, hvor bre-

dere overvejelser f.eks. angående samfundsøkonomiske konsekvenser som nævnt ovenfor bør 

indgå.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
1  Det bør bemærkes, at opgørelser af de samfundsmæssige omkostninger ikke medregner omkostninger knyttet til den en-

kelte ryger, da det forudsættes at rygeren har truffet en informeret og rationel beslutning om at ryge. 
2  Statens institut for folkesundhed (2016) Sygdomsbyrde i Danmark 2016, skønner en årlig nettoomkostning på 16,7 mia. kr. 

(2018-niveau), svarende til en gennemsnitlig helbredsomkostning på 2,8 kr. per cigaret. Sammenlignelige resultater findes i 

KORA (2017) Offentlige merudgifter ved rygning. 
3  På baggrund af en samfundsøkonomisk opgørelse, skønner Skatteministeriet, i en nyere analyse, at en moderat afgiftsforhø-

jelse på 3,5 kr. pr. pakke med 20 stk. giver den største samfundsøkonomiske forbedring. Samtidigt vurderes det også, at 

afgiftsforhøjelser som ligger væsentlig over 10 kr. per pakke med 20 stk. giver samfundsøkonomiske tab jf. Skatteministeriet 

(2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlige for samfundsøkonomien, s. 9. Det bør naturligvis bemær-

kes, at politiske prioriteringer kunne tilsige, at sundhedshensyn bør veje tungere end de negative afledte samfundsøkonomi-

ske konsekvenser i form af forvridningsomkostninger, som bl.a. anført i Skatteministeriet (2018) Skatteøkonomisk redegø-

relse, s. 177. 
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2 HØJERE TOBAKSAFGIFT: EFFEKT PÅ FORBRUG, 

GRÆNSEHANDEL OG SKATTEINDTÆGTER 

Generelt vil højere afgifter på cigaretter sænke forbruget, herunder også antallet af daglige rygere. 

Når cigaretter pålægges højere afgifter, vil priserne stige og dermed falder forbruget. Dette fald af-

spejler to faktorer:4 

• Sænker andelen af befolkningen, der ryger (rygeprævalensen). Det sker ved, at færre bliver ry-

gere til at starte med, flere rygere stopper med at ryge, tidligere rygere påskønnes til at forblive 

ikke-rygere, og incitamentet for festrygere til at blive daglige rygere mindskes. 

• Rygere, som forbliver rygere efter prisstigningen, reducerer deres forbrug. 

 

Til at beregne ændringen i forbruget anvender vi en priselasticitet på -0,4.5 Det betyder, at en pris-

stigning på cigaretter på 10 procent fører til et fald i forbruget på 4 procent. En stigning i cigaretpri-

serne fra de nuværende knap 41 kr. til eksempelvis 50 kr. (en prisstigning på ca. 22 procent) vil der-

for reducere forbruget af danske cigaretter med knap 9 procent. 

 

I en dansk sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, at særligt større stigninger i afgiftsni-

veauet fører til en stigning i grænsehandel og risiko for øget ulovlig handel med cigaretter fra udlan-

det. Det betyder, at nedgangen i det indenlandske forbrug i et vist omfang modgås af et højere 

dansk forbrug af udenlandske cigaretter.6 Konkret vurderes, at en stigning i afgiften svarende til at 

en pakke cigaretter med 20 stk. koster 50 kr., leder til øget grænsehandel med omkring 300 mio. 

stk. cigaretter, jf. tabel 1. Stiger afgifterne yderligere, vil grænsehandlen øges yderligere, således at 

der ved en pris på 80 kr. per pakke med 20 stk. ca. handles 1,6 mia. flere cigaretter i grænsehandel. 

Den øgede grænsehandel afspejler det faktum, at et øget afgiftsniveau giver en større besparelse for 

de danskere, som vælger at købe cigaretter i udlandet. 

 

Som følge af grænsehandel reduceres forbrug af tobak i Danmark ikke med den fulde effekt af den 

højere afgift. Det samlede forbrug af cigaretter i Danmark – købt i Danmark og ved grænsehandel – 

falder, når afgiften sættes op, og vi antager, at halvdelen af denne reduktion skyldes, at nogle rygere 

holder op med at ryge. Samlet set skønner vi, at rygeprævalensen af daglige rygere falder fra ca. 17 

procent ved en pris på 41 kr. per pakke med 20 stk.7 til ca. 16,5 procent ved 60 kr. og 16,1 procent 

ved en pris på 80 kr.8 

 

Rygere, som vælger at købe deres cigaretter i Danmark og har et uændret forbrug på en pakke med 

20 stk. per dag efter en afgiftsstigning, vil opleve en skattestigning. Konkret vil en stigning i afgiften 

svarende til en pris på 50 kr. per pakke give en årlig skattestigning på 3.285 kr. Hæves prisen yderli-

gere, stiger skattestigningen tilsvarende. Ved en pris på 80 kr. per pakke er skattestigningen ca. 14 

tusinde kr. Det bemærkes dog, at mange danskere i et vist omfang vil vælge at substituere 

                                                                                                                                                                                         
4  Se WHO (2011) Factors affecting consumer behavior of purchasing tobacco products, s. 6. 
5  Dette er i overensstemmelse med Skatteministeriet (2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlige for sam-

fundsøkonomien, s. 10. Elasticiteten er inden for det interval som WHO rapporterer i Estimating price and income elasticity 

of demand. 
6  Beregningerne er lavet med udgangspunkt i de i dag gældende afgiftsniveauer i udlandet. 
7  Bemærk at gennemsnitsprisen i dag vurderes til ca. 41 kr. per pakke med 20 stk. jf. Skatteministeriet (2019) Moderate pris-

stigninger på cigaretter kan være gavnlige for samfundsøkonomien, s. 10. 
8  Det er vigtigt at holde sig for øje, at usikkerheden stiger med prisstigningens størrelse. Det er således vanskeligt at give et 

fuldt ud retvisende estimat på effekterne af høj afgiftsstigning på omfanget af grænsehandel og særligt størrelsen af det ille-

gale marked. Se også kapitel 3 for en detaljeret diskussion. 
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indenlandske cigaretter med udenlandske, samt ryge mindre og derfor ikke vil opleve den fulde 

byrde af skattestigningen. 

 

Det samlede provenu for staten fra afgifter på cigaretter er først stigende i prisen på en pakke ciga-

retter og efterfølgende faldende.9 Specifikt skønner vi, at en pris på 50 kr. vil lede til et merprovenu 

på ca. 700 mio. kr. sammenlignet med i dag, hvorimod der ved en pris på 60 kr. er tale om et mer-

provenu på ca. 550 mio. kr. Stiger afgiften yderligere, resulterer det ifølge vores skøn til et mindre 

provenu sammenlignet med i dag. Konkret vurderes en stigning til 80 kr. per pakke til at resultere i 

et mindreprovenu i størrelsesordenen 2,2 mia. Resultaterne ligger tæt op af tidligere opgørelser af 

selvsamme.10 

 

Tabel 1 

Oversigt over konsekvenserne ved en prisforhøjelse på cigaretter (en pakke ciga-

retter, 20 styks) 

 PRIS GRÆNSEHANDEL 

(ÆNDRING I MIO. 

STK.) 

RYGEPRÆVALENS ÅRLIG SKATTE-

STIGNING PR. RY-

GER VED UÆN-

DRET FORBRUG 

PÅ 20 STK. PR. 

DAG (KR.) 

PROVENU RELA-

TIVT TIL I DAG 

(MIO. KR.) 

41 – 17,0% – – 

50 300 16,7% 3.300 700 

60 750 16,5% 7.000 550 

70 1.150 16,3% 10.600 -450 

80 1.600 16,1% 14.300 -2.200 
 

 
Note:  Se appendiks for en detaljeret gennemgang af metode og antagelser. (*) Den gennemsnitlige pris på 

en pakke cigaretter var 40,9 kr. i 2018. 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på Skatteministeriet (2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan 

være gavnlige for samfundsøkonomien og Skatteministeriet (2018) Skatteøkonomisk redegørelse, WHO 

Estimating price and income elasticity of demand. 

 

Ovenstående skønnede effekter bygger på en række antagelser og er forbundet med en betydelig 

usikkerhed. Dette gælder ikke mindst for store afgiftsændringer, hvor ikke mindst omfanget af hhv. 

lovlig grænsehandel og illegal handel er svært at kvalificere. Det er derfor vurderet, at afgiftsstignin-

ger svarende til priser på over 80 kr. ikke kan kvantificeres, da usikkerhederne bliver for store. 

Disse usikkerheder samt metode og antagelser er beskrevet i appendiks. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
9  Bemærk at provenuskønnet ikke medregner besparelser som følge af eksterne omkostninger. 
10  Tilsvarende skønner Skatteministeriet at afgiftsforhøjelser generere et merprovenu for staten. Dog skønnes forhøjelse på 

over 25 kr. per pakke med 20 stk. at give et mindreprovenu relativt til i dag, da dynamiske effekter og tilbageløb dominere 

det øgede provenu per pakke. Se Skatteministeriet (2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlige for sam-

fundsøkonomien, s. 1. 
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3 AFGIFTSFORHØJELSER OG IMPLIKATIONER FOR 

ULOVLIG HANDEL MED CIGARETTER 

Ulovlig handel med cigaretter er et alvorligt problem, da: 

• Staten går glip af betydeligt provenu; og 

• overskuddet fra disse aktiviteter ender i hænderne på kriminelle. 

 

Disse problemstillinger skal ikke mindst ses i lyset af, at særligt høje afgiftsstigninger, alt andet lige, 

må forventes at øge den ulovlige handel med cigaretter. Dette skyldes, at smugling bliver endnu 

mere profitabelt for kriminelle, når priserne stiger betydelig. Således kan høje afgiftsstigninger po-

tentielt resultere i, at gamle smuglerruter mellem Danmark og Østeuropa genåbnes, da øgede pris-

forskelle gør smugling økonomisk attraktivt igen. 

 

Der er allerede i dag store prisforskelle på cigaretter på tværs af Danmark og vores nabolande, se 

figur 1 til venstre. Således ligger priserne i Norge og Storbritannien betydeligt over de danske, hvor-

imod priserne i Litauen og Letland er næsten det halve af de danske priser. Priserne på cigaretter 

ligger på sammenlignelige niveauer i Sverige og Tyskland, hvilket naturligt ligger en betydelig be-

grænsning på incitamentet til at smugle cigaretter på tværs af disse landegrænser. I sammenhæng 

med ulovlig handel med cigaretter bør det også bemærkes, at priser uden for EU spiller en central 

rolle. F.eks. kan en pakke cigaretter med 20 stk. købes lovligt for ned til 1,60 kr. (efter skatter og af-

gifter) i Hviderusland.11 Dertil kommer, at det ulovlige marked for cigaretter i højere og højere grad 

domineres af såkaldte ”illicit whites”12, som potentielt aldrig pålægges nogen form for afgifter.13  

 

Samtidig kan det konstateres, at højafgiftslandene Norge og Storbritannien har betydelige proble-

mer med ulovlig handel med cigaretter sammenlignet med Danmark, se figur 1 til højre. Således 

vurderer nyere studier at den ulovlige handel udgør 1,8 procent af det samlede forbrug i Danmark, 

hvorimod denne andel udgør 17,8 procent i Storbritannien og 16,4 procent i Norge. 

 

Det bør naturligvis påpeges, at de observerede forskelle i andelen af ulovlige cigaretter ikke udeluk-

kende kan tilskrives forskelle i afgiftsniveauer. Således spiller andre faktorer, f.eks. håndhævelse af 

loven, strafferammer, geografi, holdningen blandt befolkningen og fattigdom, også en betydelig 

rolle.  

 

                                                                                                                                                                                         
11  Se Transcrime (2016) The Belarusian Hub for Illicit Tobacco, p. 40. 
12  Cigaretter produceret uden for EU, som udelukkende sælges på det sorte marked og dermed ikke gennem lovlige distributi-

onskanaler. 
13  Det bemærkes, at smugling ind i EU potentielt er mere omkostningsfuldt end på tværs af medlemslandegrænser pga. 

Schengen.  
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Figur 1 Prisforskelle og udbredelsen af ulovlig handel med cigaretter på tværs af na-

bolande 

Pris på cigaretter i nabolande, 2018 

Kr. pr. 20 stk. 

Ulovlige cigaretter som andel af samlet 

forbrug, 2017 

 

  

 
Note:  De angivne estimater for andelen af ulovlige cigaretter er forbundet med betydelig usikkerhed. 

Kilde:  Til venstre: Skatteministeriet (2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlige for samfunds-

økonomien, s. 5. Til højre: KPMG (2018) KPMG Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the Euro-

pean Union, Norway and Switzerland 2017 results, KPMG, London. Data for Norge er baseret på KMPG 

(2017) Project Sun. 2016 results. 
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A Bilag A 

BEREGNING AF EFFEKTERNE AF HÆVEDE 

AFGIFTER PÅ CIGARETTER 
Dette appendiks beskriver, hvordan vi har beregnet henholdsvis rygeprævalens, ændring i grænse-

handel relativt til i dag, ændring i skatteprovenu relativt til i dag og de årlige ændringer i omkost-

ningerne for en ryger, der uændret ryger 20 cigaretter om dagen. 

Grænsehandel relativt til i dag:  

Beregningen af grænsehandel følger Skatteministeriet (2019).14 Grænsehandelsberegningen består 

af tre dele.  

• For det første en grænsehandel fra Syd- og Østeuropa. Denne grænsehandel udgjorde i 2018 

omkring 250 mio. stk., og den forventes at stige med 17 mio. stk. cigaretter for hver krone pri-

sen pr. pakke stiger i Danmark (under antagelse af uændrede priser i Syd- og Østeuropa). Dette 

er beregnet ud fra den nuværende grænsehandel ift. til den nuværende prisforskel på 14,7 kr.15  

• For det andet en grænsehandel i Tyskland. I overensstemmelse med antagelserne i Skattemini-

steriet (2019) antager vi, at danskerne ikke grænsehandler cigaretter i Tyskland i nævneværdig 

grad, da prisforskellen er meget lille mellem de to lande. Det antages at ændre sig, hvis prisfor-

skellen overstiger 10 procent. Det svarer til en prisstigning i Danmark på omkring 4 kr. (under 

antagelse af, at priserne i Tyskland er uændrede). Hvis prisen på en pakke cigaretter stiger over 

4 kr. antages det, at danskerne vil grænsehandle 23 mio. stk. cigaretter for hver krone prisfor-

skellen overstiger 4 kr. Vi antager endvidere, at grænsehandel med røgtobak stiger med 4 mio. 

g, for hver krone prisen på en pakke cigaretter stiger. Det følger en antagelse om, at afgiften på 

røgtobak stiger proportionalt med afgifterne på cigaretter. 

• For det tredje en grænsehandel i Danmark foretaget af udlændinge. Denne grænsehandel anta-

ges at falde med 9 mio. stk. cigaretter pr. krone prisen stiger i Danmark. Denne grænsehandel 

kan ikke falde til under 100 mio. stk., som er det estimerede nuværende niveau af grænsehand-

len. 

 

Rygeprævalens:  

Rygeprævalensen beregnes i fire trin. 

• Først beregnes faldet i danskernes efterspørgsel efter cigaretter købt i Danmark. Det gøres ved 

brug af en elasticitet på -0,4, hvilket betyder, at når priserne på cigaretter stiger med 10 pro-

cent, så falder forbruget af cigaretter med 4 procent.16 Det betyder, at elasticiteten bruges til at 

estimere ændringen i forbrug blandt danskerne af cigaretter købt i Danmark. 

• Dette sammenholdes med ændringerne i grænsehandel, som beskrevet ovenfor, hvormed vi op-

når et estimat på den samlede ændring i danskernes forbrug af cigaretter.17 Det antages at halv-

delen af ændringen i forbruget af cigaretter ved en afgiftsændring udgøres af personer, der 

stopper/begynder med at ryge, mens den anden halvdel udgøres af rygere, der ændrer forbrug.18  
                                                                                                                                                                                         
14  Skatteministeriet (2019) Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien. Grænsehandel 

beskrives specifikt i det tilhørende Skatteministeriet (2019) Appendiks 2 Beregningsforudsætninger for tobak. 
15  Se Skatteministeriet (2019) Appendiks 2 Beregningsforudsætninger for tobak, s. 2. 
16  Samme elasticitet anvendes i Skatteministeriet (2019) Appendiks 2 Beregningsforudsætninger for tobak, s. 1. 
17  Det antages at der anvendes et gram røgtobak i en hjemmerullet cigaret. 
18  Denne antagelse er i overensstemmelse med tal fra bl.a. USA, jf. WHO Factors affecting consumer behavior of purchasing 

tobacco products. Det skal dog bemærkes, at der er betydelig variation i de tilgængelige estimater på, hvor stor en andel af 

nedgangen i rygning ved afgiftsforhøjelser, der skyldes lavere rygeprævalens i forhold til en nedgang i forbrug blandt rygere. 



 

7 
 

• Dernæst beregner vi det gennemsnitlige antal cigaretter en dansk daglig ryger forbruger om da-

gen. Vi antager, at festrygere i gennemsnit ryger en pakke cigaretter om ugen, hvilket svarer til 

omkring 1.000 cigaretter pr. år pr. festryger. Vi foretager denne antagelse for at bestemme et 

gennemsnitligt forbrug af cigaretter blandt de daglige rygere. Det gennemsnitlige antal cigaret-

ter hver daglige ryger forbruger afhænger af afgifternes størrelse, hvilket der tages højde for. 

• Til sidst beregnes antallet af gennemsnitsrygere som den beregnede ændring i forbruget af ciga-

retter svarer til. 

 

Skatteprovenu relativt til i dag:  

Ændringerne i skatteprovenuet består af tre dele.  

• For det første beregnes det umiddelbare provenu efter tilbageløb. Det umiddelbare provenu be-

regnes under antagelse af, at det nuværende forbrug holdes konstant. Tilbageløb er den meka-

niske virkning af, at øgede afgifter på eksempelvis cigaretter reducerer skatteprovenuet et andet 

sted i økonomien.19  

• For det andet beregner vi ændringerne i provenu som følge af ændret forbrugs- og grænsehan-

delsadfærd. Ændringerne i grænsehandelsadfærd beregnes som den samlede skat på en pakke 

cigaretter ganget med ændringen af grænsehandlede cigaretpakker. Der tages højde for, at 

momstabet for staten kun afspejler det beløb, forbrugerne grænsehandler for under den anta-

gelse, at besparelsen, der opnås gennem grænsehandlen, bruges på andre varer eller tjenester. 

Ændringer i forbrugsadfærden beregnes som skatten på en pakke cigaretter ganget med æn-

dringen i forbruget af pakker med cigaretter købt i Danmark.20 Her tages der også højde for, at 

provenuet ikke reduceres gennem momsen på cigaretter, da forbrugerne erstatter forbruget af 

cigaretter med en andre varer eller tjenester. 

• For det tredje inkluderes en arbejdsudbudseffekt. Denne er beregnet som 7 procent af det 

umiddelbare provenu efter tilbageløb for afgiftsændringer inden for +/- 10 kr. For større af-

giftsstigninger antages arbejdsudbudseffekten at antage en lavere andel af provenuet, da for-

brugerne er i stand til at imødegå afgiften med ændret grænsehandelsadfærd.21 Summen af det 

umiddelbare provenu efter tilbageløb, forbrugs- og grænsehandelsadfærd og arbejdsudbudsef-

fekten angiver den samlede effekt på ændringerne i provenu. 

 

De årlige omkostninger for en ryger, der uændret ryger 20 cigaretter om dagen: 

Dette er givet ved prisen på en pakke cigaretter ganget med antal dage på et år. 

 

Analysen afhænger af en række antagelser, der gør, at resultaterne er behæftet med stor usikkerhed. 

Dette er især udtalt, når metoden anvendes til at bestemme store afgiftsændringer. 

• Usikkerhed om priselasticitet på -0,4. Denne antagelse er vigtig for resultaterne, da den 

bestemmer, hvor prisfølsomme forbrugerne er. WHO henviser til elasticiteter i størrelsesorde-

nen -0,13 til -0,88. Hvis priselasticiteten er højere (f.eks. -0,6), vil en afgiftsstigning have større 

effekt på efterspørgslen efter cigaretter købt i Danmark.22 Det er desuden usikkert om 

                                                                                                                                                                                         
19  Vi anvender en tilbageløbsfaktor på 21 procent, hvilket er i overensstemmelse med Skatteministeriet (2019) Appendiks 1 

Stilleskrue for ændringer af tobaksafgifterne, s. 1. 
20  Skatteministeriet (2019) Appendiks 3 Beregning af forbrugs- og grænsehandelsgevinster, s. 1-3. 
21  Skatteministeriet (2019) Appendiks 3 Beregning af forbrugs- og grænsehandelsgevinster, s. 3-4. 
22  Se WHO Estimating price and income elasticity of demand, s. 6. og WHO Factors affecting consumer behavior of purchas-

ing tobacco products, s. 21. 
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priselasticiteten er repræsentativ for både små og store ændringer i forbrugerprisen samt virk-

ningen på hhv. kort og lang sigt.23 

• Usikkerhed om dekomponering af priselasticiteten. Der er usikkerhed om, hvor stor en 

andel af nedgangen i forbruget af cigaretter, der skyldes, at færre ryger, og hvilken del der skyl-

des et lavere forbrug blandt de personer, der fortsat ryger efter afgiftsstigningen. Dette er rele-

vant i forhold til skønnet for effekterne for rygeprævalensen. 

• Usikkerhed om ændringer i grænsehandel. Der er stor usikkerhed om estimater for 

grænsehandel, der ligger til grund for analysen, da der kun er begrænset information tilgænge-

lig for det. I tilfælde af at danskerne i højere grad grænsehandler, end hvad der ligger til grund 

for denne analyse, vil dette alt andet lige resultere i lavere provenu og mindre effekter på ryge-

prævalensen. 

• Usikkerhed i ændringer i cigaretafgifter i Danmarks nabolande og det øvrige Eu-

ropa. Denne analyse betragter et scenarie, hvor Danmark pålægger afgiftsstigninger i dag, og 

det antages derfor, at afgifterne i Danmarks nabolande er uændrede. Hvis Danmarks nabolande 

og det øvrige Europa hæver afgifterne på cigaretter, vil tilskyndelsen til at grænsehandle blive 

mindre for danskerne, hvilket alt andet lige vil have en positiv effekt på provenuet og i højere 

grad vil føre til lavere rygeprævalens. 

 

                                                                                                                                                                                         
23  Se WHO Factors affecting consumer behavior of purchasing tobacco products, s. 20. 


