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Chokoladeafgiftsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. 

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) 

Se også Punktafgiftsvejledningen afsnit D.1. Chokolade- og sukkervarer (åbner i nyt vindue) 

Afgiftssatser 2012 2013 
Afgift af chokolade- og sukkervarer Kr. pr. kg. 
Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og 
kakaopræparater af enhver art 

23,75 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker overstiger 
0,5g pr. 100g 
 
20,20 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker udgør 
højst 0,5g pr. 
100g 

24,61 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker overstiger 
0,5g pr. 100g 
 
20,93 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker udgør 
højst 0,5g pr. 
100g 

Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og 
blandinger af salmiak og lakridsrod og lign. 
Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver 
art samt varer af sådanne masser. 
Konfekt, bolsjer, dragevarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og 
lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art. 
Tyggegummi 
Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af 
skaller af citrusfrugter. 
Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, 
figurer og lign. 
Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, 
skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner - med 
visse undtagelser. 
Kager, kiks og lign. delvist bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør 
mindst to tredjedele af varens rumfang. 
Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og 
anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som 
efterligninger af eller erstatningsvarer for de ovennævnte varer. 
Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lign. Kr. pr. kg. 
Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- 
og ferskenkerner og kakaobønner samt ubehandlede cashewnødder. 

26,65 27,62 

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og 
ferskenkerner samt behandlede cashewnødder. 

31,90 33,06 

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

17,75 18,39 

Behandlede hasselnøddekerner 21,30 22,07 
Mandler i skal 13,40 13,89 
Hasselnødder i skal og jordnødder uden skal 8,90 9,22 
Behandlede jordnødder 10,60 10,99 
Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner og jordnødder i skal 5,30 5,49 

Dækningsafgift1) 
Kr. pr. kg. afgiftspligtig 
bestanddele 

Kokos 5,30 5,49 
Behandlede jordnødder 10,60 10,99 

Andre afgiftspligtige bestanddele 

23,75 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker overstiger 
0,5g pr. 100g 
 
20,20 

24,61 
for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker overstiger 
0,5g pr. 100g 
 
20,93 
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for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker udgør 
højst 0,5g pr. 
100g 

for varer, hvis 
indhold af tilsat 
sukker udgør 
højst 0,5g pr. 
100g 

1) Dækningsafgift pålægges varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige 
bestanddele - og som indføres fra udlandet. 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18 

 
 

Punktafgiftsvejledning 2012-2 
 
Dokumentet gælder fra: 

Version: 5.4 - 16.07.12
 

D.1 Chokolade- og sukkervarer 

Forord Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998  med senere  
ændringer, se nedenstående oversigt. 

Afgiften på chokolade- og sukkervarer blev indført i 1922. 

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft 
den 1. februar 1969. 

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982 om beregning af dækningsafgift efter kap. 3 i 
lov om afgift af chokolade og sukkervarer. Bekendtgørelsen er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1044 af 11. oktober 
2006. 

Lovændringer mv. 
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.: 

 Lov nr. Dato Ændringer 

567 03.08.1998 Lovbekendtgørelse 

166 24.03.1999 Regler om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse 

380 02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

165 15.03.2000 Opkrævningsloven 

1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf 

1057 17.12.2002 Returvarer 

127  27.02.2004  Registrering af overtræksvirksomheder og fradrag for kaffeindhold 

325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse  

428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen  

408  08.05.2006  Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og 
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afgiftsunddragelse - Fairplay II)  

509 07.06.2006 Lettelse af administrative byrder  

1583 20.12.2006 Ændring af dæknings- og råstofafgiften 

 524 12.06.2009 Skattereform, Forårspakke 2.0* 

1385 21.12.2009 Midlertidigt registreret varemodtager** 

1383 28.12.2011 Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin 

  

*Lov nr. 524 af 12.6.2009 

Folketinget har den 12. juni 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. at forhøjelse afgiften på sukkerholdig chokolade- og 
sukkervarer samt nødder og kerner. 

Der indføres to forskellige afgiftssatser for chokolade- og sukkervarer på henholdsvis sukkerfrie og sukkerholdige 
produkter. 

For produkter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml forhøjes afgiften med 25 pct. 

For produkter omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 2, eksempelvis mandler, nødder og kokos forhøjes 
råstofafgiften med 25 pct. 

**Lov 1385 af 21.12.2009 

Folketinget vedtog den 21. december 2009 lov nr. 1385. Ved loven gennemføres reglerne i cirkulationsdirektivet 
(Rådets Direktiv 118/2008) for de harmoniserede punktafgifter. 


