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Høring af udkast til lovforslag om forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod
udlevering af tynde plastikbæreposer

At sikre mindre spild af plastik er en fælles udfordring for hele Danmark. Derfor understøtter Røde Kors
Miljø- og Fødevareministeriets ønske om at mindske mængden af plastikaffald, og samtidig fremelske
mere bæredygtige alternativer.
Røde Kors butikkerne har 1.500.000 ekspeditioner om året. Langt de fleste kunder ønsker en pose til
deres køb. Røde Kors køber pt. majsposer. Valget af poser skifter fra hver gang vi lægger en ordre, da
der hele tiden kommer mere bæredygtige og miljøvenlige alternativer på markedet. Vi motiverer desuden vores frivillige nørklere til at sy net af de tekstiler, som ikke kan genbruges. Men selvom vi har
5.000 nørklere, så kan de ikke producere mere end estimeret 5.000 stk. om året.
Røde Kors er som andre humanitære genbrugsforretninger fritaget for moms. Med denne fritagelse
kommer også en række forpligtigelser. Det betyder, at vi ikke må sælge effekter, som ikke er doneret.
Derfor må vi ikke sælge poser. Vi sælger nørklernes produkter, da det er donerede materialer, som er
upcyclet af frivillige.
Det er en forudsætningen for Røde Kors butikkernes momsfritagelse, at de kun sælger donerede varer,
og at hele overskuddet går til velgørende formål, og butikkerne drives af frivillige. I dag er det sådan, at
bæreposerne købes af butikkerne og gives gratis til kunderne ved køb af fx tøj og køkkenudstyr mv.,
ligesom det sker i andre butikker. Det er en praksis, som er i fuld overensstemmelse med momsfritagelsens vilkår, jf. momslovens § 13.
Derfor anbefaler Røde Kors en undtagelsesbestemmelse i det fremsendte lovforslag, der siger, at butikker kan undtages fra forbuddet mod gratis udlevering af bæreposer, hvis anden lovgivning umuliggør et
salg af indkøbte poser.
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