Pressemeddelelse
Stigning i handlen med illegale cigaretter i Danmark
Handlen med illegale cigaretter i Danmark er på blot et år steget med 37 pct., mens den er
faldet i Europa. I 2015 var 2,5 pct. af alle cigaretter røget i Danmark illegale, og dermed gik
den danske statskasse glip af knap en halv milliard kroner i tabte afgifter. Det viser tal fra den
årlige KPMG-SUN rapport udarbejdet for British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan
Tobacco International og Philip Morris International.
København, 8. juni 2016 – Ifølge en ny rapport fra revisionshuset KPMG om forbruget af
cigaretter i Europa, er forbruget af illegale cigaretter i Danmark stigende.
Mens 1,8 pct. af alle cigaretter røget i Danmark i 2014 var illegale, steg dette med 37 pct. i 2015
til 2,5 pct. Dermed blev der sidste år røget 150 millioner illegale cigaretter i Danmark mod 100
millioner året forinden. Samlet set betyder det illegale cigaretsalg i 2015, at den danske
statskasse gik glip af knap en halv milliard – 245 millioner – kroner i tabte afgifter.
Danmark går i modsatte retning end resten af Europa, hvor man havde et lille samlet fald i den
illegale cigarethandel. Hver tiende (9,8 pct.) cigaret i Europa var i 2015 illegal, mens det året før
gjaldt for 10,4 pct.
”Selvom Danmark stadig ligger i den rigtig gode ende sammenlignet med resten af Europa, er
der grund til at være bekymrede, når vi i år ser en så markant stigning i den illegale
cigarethandel. Det var desværre ikke helt uventet, når vi ser på de mange store beslaglæggelser
fra SKAT. Ulovlig handel med tobak er et alvorligt problem, der hvert år betyder, at statskassen
går glip af millioner, som i stedet havner i lommerne på dybt kriminelle bagmænd,” siger
direktør i brancheforeningen Tobaksproducenterne, Louise Feilberg.
Hun opfordrer samtidig til øget fokus på problemet:
”Vi har allerede et godt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder i Danmark, som vi
skal forbedre. Desuden har vi en fælles opgave i at informere befolkningen om problemerne
med illegal handel. Illegal handel skader både samfundet, staten, de lokale købmænd og
virksomhederne, mens de kriminelle står tilbage som vindere,” siger Louise Feilberg.
Flere kopicigaretter
Rapporten fra KPMG viser, at det bl.a. er handlen med såkaldt kopicigaretter, der er skyld i
stigningen i Danmark. Antallet af kopicigaretter steg således fra 20 til 30 millioner cigaretter,
hvad der svarer til hver femte illegale cigaret.
Kopicigaretter er cigaretter, der ligner de originale cigaretmærker, men er produceret på
ulovlige fabrikker eksempelvis i Kina og Polen, hvorfra de smugles til fx Danmark for at blive
solgt på det sorte marked.
Hver tiende cigaret i Europa er illegal
Ifølge KPMG-rapporten er omfanget af ulovlig handel med cigaretter i EU samt Norge og
Schweiz stadig betragteligt. I alt blev der forbrugt 53 milliarder illegale cigaretter i 2015 i Europa,
som altså svarer til 9,8 pct. af det samlede forbrug.

Cigaretsalget på de sorte markeder i Europa koster samlet set skatteydere mere end 80
milliarder kroner om året i tabt skatteprovenu.
Rapporten viser også, at de såkaldte ”illicit whites” stadigvæk udgør mere end en tredjedel af
det samlede illegale marked med cigaretter i Europa. ”Illicit whites” er cigaretter, der bliver
produceret lovligt i et land, hvorfra de så smugles ulovligt til andre lande, hvor de har begrænset
eller ingen juridisk distributionskanal. Med mere end 5 milliarder cigaretter er storleverandøren
af illicit whites til EU også i år Hviderusland. Dette svarer næsten til det samlede legale
cigaretmarked i Danmark.
Mens den illegale handel med cigaretter mellem de enkelte EU lande nåede et rekordlavt niveau
i år, kommer en stigende mængde illegale cigaretter fra lande uden for EU. Ud over
Hviderusland er Rusland og Mellemøsten blandt de store syndere.
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2,5 pct. af cigaretter forbrugt i Danmark var illegale i 2015. I 2014 var tallet 1,8 pct. Det
svarer til en stigning på 37 pct.
I 2015 blev der samlet forbrugt 150 millioner illegale cigaretter i Danmark – svarende til
7,5 millioner pakker. I 2014 var tallet 100 millioner cigaretter.
KPMG skønner, at salget af illegale cigaretter i 2015 betød, at den danske statskasse gik
glip af 245 millioner kr. i afgifter.
Stigningen skyldes bl.a. salget af kopicigaretter, der er steget i Danmark fra 20 til 30
millioner i 2015. Kopicigaretter udgør således hver femte illegale cigaret forbrugt i
Danmark.
I 2015 var det totale cigaretforbrug i Danmark 6,16 milliarder cigaretter. Dette tal
inkluderer, hvad der kom ind fra andre lande (legalt og illegalt, ikke beskattet i
Danmark), og ekskluderer danske cigaretter, der blev røget i udlandet (Sverige fx).
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I 2015 var 9,8 pct. af det samlede cigaretforbrug i EU illegalt, sammenlignet med 10,4
pct. i 2014 og 10,5 pct. i 2013.
I 2015 faldt den samlede mængde illegale cigaretter i EU 3,6 milliarder til 53 milliarder
cigaretter.
Den illegale cigarethandel betød i 2015, at borgerne gik glip af 11,3 milliarder euro i tabt
skatteprovenu. Dette svarer til ca. 84 milliarder danske kroner.
Det land, der har den laveste andel af illegal handel med cigaretter, er Portugal, hvor
blot 2,3 pct. at cigaretterne er illegale. Modsat er Letland det land, hvor andelen er
højst. Her er 26,7 pct. at cigaretterne illegale.
Blandt vores nabolande er Norge højdespringeren, da de illegale cigaretter udgør hele
20,8 pct. af det samlede tobaksmarked. Det betyder, at hver femte cigaret, der bliver
røget i Norge er illegal.

Det illegale cigaretmarked betyder fortsat, at medlemsstaterne mister indtægter. Den illegale
handel skader desuden lovlige virksomheder og fremmer kriminalitet i lokalsamfundene.
Samarbejde mellem regeringer, retshåndhævende myndigheder, producenter og forhandlere er
påkrævet for at stoppe de kriminelle, der er ansvarlige for denne ulovlige handel.
Tobaksproducenterne er fortsat forpligtet i disse bestræbelser og vil sammen med relevante
myndigheder fortsætte med at bekæmpe problemet.

For mere information, kontakt:
Louise Feilberg, direktør for Tobaksproducenterne.
Tlf.: 53 58 20 22
Mail: lf@tobaksproducenterne.dk

Om rapporten fra KPMG
KPMG har siden 2006 gennemført undersøgelser af illegale cigaretter i EU som en del af
samarbejdsaftalen mellem Philip Morris International, Europa-Kommissionen og EUmedlemsstaterne. Fra 2013 er undersøgelsen blevet produceret for de fire tobaksproducenter
British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco (Imperial), Japan Tobacco International (JTI)
og Philip Morris International (PMI).
Undersøgelsen er den eneste årlige og omfattende måling af det illegale marked for cigaretter i
EU. Via adgang til en bredere vifte af datakilder og metodemæssige forbedringer på linje med
tilbagemeldingerne fra eksterne interessenter har KPMG i årenes løb kunnet forfine
undersøgelsen. Undersøgelsens metode præsenteres i detaljer i rapporten.

Om Tobaksproducenterne
Tobaksproducenterne er en brancheforening for tobaksvirksomheder i Danmark. Vi
repræsenterer og organiserer tobaksvirksomheder. Vores formål er at stille viden og erfaringer til
rådighed for politikere, beslutningstagere, medier og offentligheden generelt. Vores medlemmer
tæller British American Tobacco Denmark, Japan Tobacco International Denmark og Imperial
Tobacco Denmark, som sammen repræsenterer 85 pct. af det danske cigaretmarked.
Læs mere på www.tobaksproducenterne.dk

