Åbent brev til Skatteministeren
Afgiften på biobrændsel skader dansk økonomi.
Som en del af forsyningssikkerhedsafgiften vil Regeringen indføre en afgift på biobrændsel.
Afgiften skal tilføre statskassen et provenu, som skal indgå i finansieringen af Energiaftalen fra
foråret 2012.
Der er imidlertid en række forhold, som gør, at afgiften på biobrændsel, i stedet for at give et
provenu, tværtimod vil resultere i en betydelig forringelse af dansk økonomi.
Afgiften for let at omgå - Mistede indtægter
Den beregnede indtægt på biobrændselforsyningsafgiften vil ikke blive en realitet. Afgift
reglerne vil blive en stor opgave at håndtere og for let at omgå, derfor vil det forventede provenu
ikke blive en realitet. Træpiller og brænde (træ) bruges til mange andre formål end til
opvarmning, og derfor kan man forvente at en større del træpiller og brænde efter indførsel af
afgift, vil blive solgt som foreksempel strøelse, bålbrænde, hegnspæle og tømmer.
Staten får ikke den forventede indtægt – og kan oven i købet imødese en indtægtsnedgang,
fremkaldt af momstab, tab vedr. A-skat og selskabsskat m.v. af den samlede mængde
biobrændsel.
Grænsehandelen eksploderer.
Den tyske moms på biobrændsel er kun 7 %. En forskel på hele 18 %! Bare inden for de seneste 2
år er grænsehandelen med træpiller og brænde - alene ved den dansk/tyske grænse - mere end
firedoblet. . Det anslås at grænsehandelen med biobrændsel udgør en trediedel af den totale
forsyning til private og grænsehandelen er stødt stigende.
Stort tab af danske arbejdspladser.
Biobrændselsbranchen er naturligvis allerede hårdt ramt i kraft af den stigende grænsehandel.
Med indførelse af en afgift flytter mange flere arbejdspladser til Sverige og Tyskland. Estimeret
nedlægges op mod 500 stillinger i produktion og lager samt hos skoventreprenører,
brændeovnsproducenter og i transporterhvervet.
Sort økonomi vil blomstre
Allerede i dag er der sort økonomi forbundet med salg af biobrændsel. Biobrændselsforeningen
har som et af sine formål aktivt at bekæmpe denne sorte økonomi, men det er en kendsgerning,
at endnu større prisforskel vil gøre det endnu mere lukrativt at sælge 'sort' brændsel.
Det langsigtede mål
Afbrænding af træ er CO2 neutral. Træ er bæredygtigt, det vil sige, at det gendannes, i
modsætning til olie, gas og kul. En dag slipper nordsøolien op og Danmark skal vænne sig til en
tilværelse uden de meget betydelige olieindtægter. Der er heldigvis opbygget en lang række
muligheder for alternativ energiforsyning, biobrændsel er en af dem. Det vil være god, langsigtet
og ansvarlig politik at fremme alle alternative energiforsyninger, selvom det kortsigtet gør ondt
på økonomien
Løsningen
Der skal penge i (stats)kassen, vi vil gerne tilgodese miljøet, mindske grænsehandelen, skaffe
større momsindtægter og undgå tab af danske arbejdspladser. En afgift på biobrændsel er ikke
løsningen, tværtimod. Biobrændselsforeningen er grundlæggende imod nye afgifter, men er
bevidst om, at energiforliget skal finansieres. Da pengene skal tilvejebringes fra denne sektor,
kunne en mulig løsning være

at indføre forsyningssikkerhedsafgiften i form af en rumafgift, som hentes fra de m2 bolig,
som opvarmes og at indføre øget kontrol med den ulovlige del af grænsehandelen.
En rumafgift vil – i modsætning til brædselsafgiften – være baseret på et sikkert
beregningsgrundlag.
En kraftig øgning af kontrollen vil skaffe betydelige momsindtægter, vel at mærke nye indtægter.
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