
't(t Helsedirektoratet

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Deres ref

2020/4548

Vår ref

20/47027-1

Dato

16.03.2021

Helsedirektoratets høringsinnspill på differensiering av avgift på
alkoholfrie drikkevarer
Viser til Skatteetatens brev datert 17. desember 2020 og takker for muligheten til å gi innspill.

Bakgrunn
Avgifter på usunn mat og drikke er viktige strukturelle virkemidler for å legge til rette for sunnere
valg i befolkningen. I NOU 2019: 8 "Særavgiftene på sjokolade- og alkoholfrie drikkevarer" ble dette
grundig vurdert. Utvalget gav sin innstilling i april 2019 hvor utvalgets flertall mente at det bør
innføres en helsemessig begrunnet og differensiert avgift på sjokolade- og sukkervarer og på
alkoholfrie drikkevarer. Helsedirektoratet er positive til å etablere en helsemessig begrunnet avgift
på drikkevarer som belønner utvikling, markedsføring og salg av produkter med mindre tilsatt sukker.
En differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer ut fra varens innhold av tilsatt sukker er en
endring i positiv retning, men forslaget til innretning kan, slik Helsedirektoratet ser det, få utilsiktede
konsekvenser.

Kostrådet om sukker er å unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. Brus, saft og godteri er
de største kildene til tilsatt sukker i kosten i alle aldersgrupper. De tilfører mye sukker og energi, men
lite vitaminer og mineraler. Et høyt inntak av sukker øker risikoen for vektøkning, overvekt og fedme.
Dette gir igjen økt risiko for type 2-diabetes og noen former for kreft.

Kostrådet om drikke er å velge vann som tørstedrikk og å unngå drikker med mye sukker til hverdags.
Dette er begrunnet i at søte drikker som saft, brus, iste og energidrikker gjerne inneholder mye tilsatt
sukker og lite næring. I tillegg er både drikke tilsatt sukker eller søtstoff som regel sure (inneholder
mye syre), og kan gi skader på tannemaljen.

Kostrådet om melk og meieriprodukter er å la magre meieriprodukter være en del av det daglige
kostholdet, etter som melk og meieriprodukter er en viktig kilde til protein, jod, kalsium, vitamin B2
og vitamin B12 i det norske kostholdet. Melk og meieriprodukter anses som en naturlig del av et sunt
og variert kosthold og reduserer risikoen for å utvikle blant annet tykktarmkreft og type 2 diabetes.

Mat og drikke som har et naturlig innhold av sukker (som melk, frukt og bær) inneholder ofte
vitaminer og mineraler som kroppen trenger. Det er dermed viktig at det er produktenes innhold av
tilsatt sukker som avgiftsbelegges, ikke innholdet av naturlig forekommende sukkerarter, da dette
ikke vil være i tråd med hensikten om å innføre en mer ernærings- og helsemessig begrunnet avgift.

Ulempe med forslag til innretning
Avgift på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff. I
høringsforslaget skal avgift beregnes ut fra produktets deklarerte innhold av sukkerarter og ikke av
produktets innhold av tilsatt sukker. Melk har et naturlig innhold av melkesukker (laktose) på om lag
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5 gram per 100 ml, som skal og må deklareres som sukkerarter. Dette medfører at alle
melkeprodukter som er tilsatt sukker vil kunne få en høyere avgift enn innholdet av tilsatt sukker
skulle tilsi. Forslaget til innretning av avgift vil, slik Helsedirektoratet ser det, kunne få uheldige utfall:

1) Brus med 10 % tilsatt sukker får høyeste avgift. Det samme får et melkeprodukt med 4 %
tilsatt sukker (totalt ca. 9 g sukkerarter).

2) Brus med 4 % tilsatt sukker får lav avgift.
3) Avgiften vil ikke være godt egnet til å skille på mengde tilsatt sukker i melkeprodukter.

Eksempelvis vil melkeprodukter med 4 % tilsatt sukker og 10 % tilsatt sukker få samme avgift.

Utfallet fra punkt 1) og 2) strider mot hensikten med å etablere en helsemessig begrunnet avgift, da
søte drikker som brus, energidrikker, saft og iste med sukker vil kunne få lavere avgift enn
melkeprodukter med tilsvarende innhold av tilsatt sukker. Å avgiftsmessig favorisere brus med
sukker er ikke i tråd med kostrådet om å unngå drikker med mye sukker til hverdags. Det siste
punktet medfører at produsenter av melkeprodukter får færre insentiv til å utvikle, markedsføre og
selge produkter med mindre tilsatt sukker, etter som produktene ofte vil få samme høye avgiftstrykk.

Helsedirektoratets forslag:
Helsedirektoratet mener at differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer er et viktig strukturelt
virkemiddel for å bedre folkehelsen. Prinsipielt mener Helsedirektoratet at avgiften bør beregnes ut
fra produktets innhold av tilsatt sukker, siden det er befolkningens inntak av tilsatt sukker som bør
reduseres.

Hvis det ikke er mulig å beregne avgift på alkoholfrie drikkevarer ut fra produktets innhold av tilsatt
sukker, foreslår Helsedirektoratet å inkludere et premiss i forskrift for særavgifter (i kursiv):

§ 3-4-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning:

Avgiften beregnes av produktenes totale sukkerinnhold pr. liter ferdig utblandet drikke, med
de satser som fremgår av Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.§ 1.
For melkeprodukter skal avgiftsgrunnlaget beregnes etterfølgende kalkyle:
«Sukkerinnhold= deklarert innhold av sukkerarter minus 5 gram/100 ml»

Forslaget innebærer at det fortsatt vil være avgift på melkeprodukter som er tilsatt sukker eller
søtstoff, men at disse ikke vil få en høyere avgift enn innholdet av tilsatt sukker skulle tilsi.

I gjeldende regelverk er melkeprodukter som er tilsatt kun en mindre mengde sukker (til og med 15
gram sukker per liter) og varer i pulverform fritatt for avgift. Helsedirektoratet foreslår å fjerne dette
unntaket, slik at alle melkedrikker med tilsatt sukker utløser avgiftsplikt i tråd med forslag til endring
av §3-4-2 over.
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