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•

Rygning er en af de alvorligste risikofaktorer for sundheden og er hvert år skyld i op mod 14.000 dødsfald.

•

Litteraturen viser, at stigende tobaksafgifter gør, at der bliver købt færre cigaretter. Der er god
dokumentation for denne effekt i adskillige internationale studier, men der er også betydelig variation i
størrelsen af effekten.

•

Blandt de 39 studier, som udelukkende ser på effekterne af prisændringer på den indenlandske
efterspørgsel, finder man, at tobaksforbruget falder med mellem 0,13 % og 0,82 %, når prisen stiger med
1 %.

•

Prisfølsomhed eller egenpriselasticiteten angiver den procentvise ændring i tobaksefterspørgslen ved en
ændring i prisen på 1 %. En prisfølsomhed på f.eks. -0,3 betyder, at tobaksforbruget falder med 0,3 %, når
prisen øges med 1 %.

•

Skatteministeriets modelberegninger benytter en prisfølsomhed på -0,115.

•

Litteraturen antager en noget højere prisfølsomhed på gennemsnitlig -0,4. Det betyder, at
afgiftsstigninger har en større effekt på tobaksforbruget – altså, at der bliver købt mindre.

•

Når prisen på tobak stiger, bliver grænsehandlen større, men effekten er svær at forudsige præcist på
baggrund af den eksisterende litteratur. Grænsehandlen, specielt ved den tyske grænse, er også påvirket
af prisdifferencer på andre produkter end tobak.

•

Litteraturen om grænsehandel med tobak er sparsom, og primært amerikansk, og dermed svær direkte at
overføre til en dansk kontekst.

•

Konkret viser de videnskabelige undersøgelser, at når prisforskellen stiger med 1 %, så stiger omfanget af
grænsehandlen med tobak med mellem 0,09 % og 0,55 %.

•

Blandt de 11 studier, der tager højde for grænsehandel, falder forbruget med mellem 0,03 % og 0,85 %,
når prisen stiger med 1 %.

•

COHERE – Centre of Health Economics Research ved SDU har i rapporten arbejdet med en præmis
om, at grænsehandlen stiger for hver en krone tobaksafgifterne stiger.

•

Skatteministeriets præmis er, at grænsehandlen først sætter ind ved en prisstigning på tre kroner (tre
kroners forskel mellem indenlandsk og udenlandsk pris).

•

Det er svært at sige noget entydigt om, hvordan tobaksafgifterne påvirker statens økonomi, da det
afhænger af antagelserne om prisfølsomhed, grænsehandlen og udlændinges køb af tobak i Danmark.

•

De 16-24-årige er mere påvirkelige over for prisstigninger og vil derfor reducere deres forbrug mere end
den ældre del af befolkningen.
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