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Emballageafgift Jette Thygesen Hent PDF Afgifter, og ikke mindst miljøafgifter, er blevet en stadig større del

af den danske skattelovgivning. Dette skyldes et politisk ønske om at flytte skattebyrden fra skat på
arbejdsindkomst til afgifter. Dette ønske skyldes bl.a. af afgifter har en tostrenget fordel. Afgifter giver ikke

alene indtægter til staten, men kan samtidig bevirke at producenter og forbrugere ændrer adfærd. En
adfærdsændring kan være til fordel for f.eks. miljøet eller sundheden. Danmark er et af de lande, der har

indført flest afgifter, herunder miljøafgifter. Trods dette er denne bog den første egentlige retsvidenskabelige
analyse af miljøafgifter i Danmark. Bogens hovedformål er at analysere gældende ret for en miljøafgift,

nemlig emballageafgiften. Da bogen imidlertid er det første bidrag på området, er det valgt at udarbejde en
definition af begrebet miljøafgift. Samtidig er det valgt at inddrage en analyse af EU rettens indflydelse på

medlemsstaternes mulighed for at indføre nationale miljøafgifter. Gennem en systematisk analyse af
lovgivningen og praksis på området, redegør bogen for de fortolkningstvister der opstår i forbindelse med
afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde i emballageafgiftsloven. Da bogen således fremstiller
gældende ret på det behandlede område, har den ikke alene et teoretisk sigte, men er også interessant for
dommere, advokater, revisorer, myndigheder og andre, der arbejder praktisk med emballageafgiften.

 

Afgifter, og ikke mindst miljøafgifter, er blevet en stadig større del af
den danske skattelovgivning. Dette skyldes et politisk ønske om at
flytte skattebyrden fra skat på arbejdsindkomst til afgifter. Dette

ønske skyldes bl.a. af afgifter har en tostrenget fordel. Afgifter giver
ikke alene indtægter til staten, men kan samtidig bevirke at

producenter og forbrugere ændrer adfærd. En adfærdsændring kan
være til fordel for f.eks. miljøet eller sundheden. Danmark er et af de
lande, der har indført flest afgifter, herunder miljøafgifter. Trods

dette er denne bog den første egentlige retsvidenskabelige analyse af
miljøafgifter i Danmark. Bogens hovedformål er at analysere

gældende ret for en miljøafgift, nemlig emballageafgiften. Da bogen



imidlertid er det første bidrag på området, er det valgt at udarbejde
en definition af begrebet miljøafgift. Samtidig er det valgt at

inddrage en analyse af EU rettens indflydelse på medlemsstaternes
mulighed for at indføre nationale miljøafgifter. Gennem en

systematisk analyse af lovgivningen og praksis på området, redegør
bogen for de fortolkningstvister der opstår i forbindelse med

afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde i
emballageafgiftsloven. Da bogen således fremstiller gældende ret på
det behandlede område, har den ikke alene et teoretisk sigte, men er
også interessant for dommere, advokater, revisorer, myndigheder og

andre, der arbejder praktisk med emballageafgiften.
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