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1 Sammenfatning 
Skatteministeriet har i november 2014 sendt et lovforslag i ekstern høring. Hvis vedta-

get indebærer det, at dansksprogede magasiner distribueret direkte fra lande uden for 

EU til abonnenter i Danmark pålægges moms svarende til 25 pct. af den konkrete 

abonnementspris. I dag er sådanne magasiner fritaget for moms. Lovforslaget omfatter 

kun dansksprogede magasiner, mens magasiner på andre sprog sendt direkte fra lande 

uden for EU fortsat vil være momsfritaget. Det samme gælder indstik i dagblade, som 

også konkurrerer med magasinerne. 

 

Det anslås i bemærkningerne til lovforslaget med angivet betydelig usikkerhed, at for-

slaget kan indebære et merprovenu på 40 mio.kr. Det forudsættes i forslaget, at et 

eventuelt lavere salg af magasiner som følge af en højere moms ikke fører til lavere 

provenu i nævneværdigt omfang, fordi forbrugerne helt overvejende skifter til andet 

momsbelagt forbrug. Derfor er kun indlagt en beskeden reduktion i provenu fra ad-

færdseffekter mv. (fra 50 til de nævnte 40 mio.kr). 

 

Vi vurderer, at dette provenuskøn formentligt er for højt, specielt på lidt længere sigt. 

Vi peger på en række årsager hertil: 

 

 Magasinsalget har været stærkt vigende i en række år: det gennemsnitlige oplag for 

et magasin i vores sample er således faldet med ca. 40 pct. siden 2000 med særlig 

afsvækkelse efter 2007. Denne afsvækkelse vil formentligt fortsætte selv uden en 

prisforhøjelse: Momsforhøjelsen pålægges derfor en allerede faldende skattebase. 

 Det oplagte alternativ til nu dyrere og momsbelagte dansksprogede magasiner er 

ikke andet momsbelagt forbrug, men snarere udenlandsksprogede magasiner eller 

indstik i aviser: Begge alternativer er meget nære substitutter til de dansksprogede 

magasiner og vil fortsat være fritaget for moms. Alternativerne vil dermed blive 

klart mere attraktive relativt set. Det gælder samtidigt, at langt de fleste magasiner 

enten har en version på engelsk eller et andet nordisk sprog (især fagligt orientere-

de magasiner) eller konkurrerende format i form af indstik. 

 

Forudsat at magasinerne ikke lukker grundet tab af oplag skønner vi, baseret på regne-

stykker lavet i dette notat, et fald i det mulige momsprovenu som følge af adfærdsæn-

dringer for et specialmagasin på 25-50 pct. og for et ikke-specialmagasin på 20-40 pct. 

Specialmagasinernes omsætning udgør ca. 25 pct. af den samlede abonnementsom-

sætning, og baseret på denne fordeling (25/75) ville momsprovenuet da være mellem 

29-39 mio.kr, såfremt virkningen uden adfærdsvirkninger er 50 mio.kr. I dette skøn er 

ikke indregnet en udhuling af skattebasen som følge af en underliggende faldende 

trend i salget af magasiner.  

 

Vi har ikke i vores beregninger inddraget andre eventuelle effekter på skatteindtægter 

og udgifter af forslaget. 
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Det lave provenuskøn på 29 mio. kr. knyttes særligt til risikoen for, at nogle af de eksi-

sterende fagligt orienterede specialmagasiner lukker. Mange af disse magasiner har i 

forvejen en presset økonomi og meget få annonceindtægter som kompenserende ind-

komst. De bliver derfor nødt til at øge priserne stort set svarende til momssatsen på 25 

pct. Det vil føre til en omsætningsnedgang, som betyder, at der ikke længere er finan-

siering til det redaktionelle indhold. I så tilfælde vil fald i provenu være endnu større, 

fordi der så sker et større skifte til helt momsfritagne medier. 

 

For de mere ”livsstilsorienterede” (ikke-special) magasiner udgør annonceindtægter en 

noget større andel, og risikoen for lukning af disse magasiner er derfor betydeligt min-

dre. På sigt må det dog forventes, at indstik i dagspressen vil vinde mere indpas, blandt 

andet fordi annoncemarkedet er under pres med vigende indtægter. Det gælder især en 

flytning af de samlede indtægter fra trykte medier til onlinemedier, ikke mindst uden-

landske ejede medier. 

 

Vi forventer, at de umiddelbare jobeffekter i branchen vil være negative. Det skyldes for 

det første, at det billigste alternativ til trykning og forsendelse fra et ikke-EU land ikke 

er Danmark, men derimod et andet EU land: der kan dermed ikke forventes at blive 

flyttet nævneværdige trykkeopgaver til Danmark.  

 

For det andet er der sandsynlige jobtab særligt i de mere faglige medier som følge af 

oplagsfald eller egentlige lukninger. En nedgang i oplaget vil medføre et jobtab hos de 

dansksprogede magasiner. Hvor oplaget for et specialmagasin ventes at falde mellem 

50-75 pct. ventes oplaget hos livsstilsmagasinerne at falde mellem 40-60 pct. Igen ba-

seret på fordelingen for abonnementsomsætningen (25/75) svarer det til et samlet fald 

i oplag på mellem 43-64 pct. Magasinerne beskæftiger godt 222 danske personer inkl. 

freelancere. Givet et skøn for magasinernes andel af det samlede momsfritagede dansk-

sprogede marked kan samlet antal beskæftigede skønnes til ca. 330 personer. Under 

den simple antagelse, at beskæftigelsen falder med samme procentdel som oplag, kan 

det direkte fald i branchen derfor være mellem 142-211 personer. Antages det at en 

tredjedel af special magasinerne må lukke øges faldet i beskæftigelsen til mellem 155-

218 personer.  

  

2 Baggrund 
I EU gælder en generel regel om at kommercielle forsendelser til private med en værdi 

på under 80 kr. er fritaget for moms. 

 

Den danske regering fik i 2004 bemyndigelse af EU’s Ministerråd til at indføre en und-

tagelsesregel fra denne regel, hvorefter magasiner, der var færdigtrykt i EU og sendt ud 

af EU for at blive distribueret til abonnenter i Danmark blev pålagt moms. 
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Skatteministeriet har den 11. november 2014 sendt et udkast til lovforslag i høring, 

hvorefter dansksprogede magasiner, der distribueres til abonnenter i Danmark fra 

lande udenfor EU vil blive pålagt moms. 

 

Vi er i den anledning blevet bedt om at vurdere provenuet og beskæftigelseseffekten af 

et sådant forslag baseret på indberettet data og informationer for en række danskspro-

gede magasiner fra fire magasinproducenter; Aller, Bonnier, DG-media og Jacobsen 

Publications.  

Vi skal i det følgende gennemgå markedssituationen for danske magasiner (sektion 3), 

virkningen på momsprovenu (sektion 4), og virkningen på beskæftigelse, herunder 

trykkeristedet (sektion 5). 

3 Markedssituationen for dansksprogede magasiner 
Udviklingen i det gennemsnitlige oplag per magasin i det sample CE har fået adgang til 

i forbindelse med udarbejdelsen af denne note viser, at oplagene har været støt falden-

de de seneste 15 år, og især siden 2007, jf. Figur 1.1 Danmarks Statistik (DS) har siden 

2007 fulgt oplagene for 20 dansksprogede magasiner og ugeblade. Disse data udviser 

samme entydige fald. Fra 2007 til 2013 var nedgangen i oplag ca. 30 pct. DSs sample 

indeholder 7 af de i alt 29 dansksprogede magasiner i vores sample.2  

                                                                                                                                                                  
1 De fire magasinproducenter har indberettet data og informationer for i alt 29 momsfritagede dansksprogede magasiner. 

Data vedrører omsætning, årsresultater, oplagstal, produktionsomkostninger og priser, samt en række kvalitative 

informationer om magasinerne (sprogversioner, eksisterende konkurrenter i form af indstik og om magasinerne 

er special vs. ikke-special magasiner)  
2 I Figur 1 har vi vist det gennemsnitlige oplag per magasin (og ikke det samlede årlige oplag af de 29 magasiner) i vores 

sample over perioden 2000-2014. Dette fordi vi kun har oplags-data for alle 29 magasiner fra og med 2012. Det 

samlede årlige oplag for de 29 magasiner i vores sample var i 2013 ca. 1 mio. Til sammenligning var oplaget af de 

i alt 20 magasiner og ugeblade i DSs sample ca. 1,3 mio.  
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Figur 1 Udviklingen i dansksprogede magasiners oplag, 2000-

2014* 
 

 
 Note:  *Prognose/skøn for 2014. I figuren er vist det gns. årlige oplag per magasin i vores sample på 29 

magasiner. Dette fordi vi ikke har data for alle magasiner over den samlede periode 2000-2014*. 

Vist er også udviklingen i oplag for de 20 magasiner Danmarks Statistik følger.  

Kilde:  Danmarks Statistik (DS) og Copenhagen Economics (CE) baseret på indberetninger fra de fire 

magasinproducenter. 

 

Det er vanskeligt at finde data for de samlede dansksprogede magasiners årlige omsæt-

ning, men den vurderes at være tilsvarende faldende, hvilket også presser indtjeningen. 

Dette kan illustreres for vores udvalg af 29 magasiner, som udgør en betydelig andel af 

det samlede oplag, jf. Figur 2. Det er tydeligt, at forværringen er taget til siden 2007. 

Den gennemsnitlige abonnementsomsætning per magasin i vores sample faldt med 

godt 45 pct. fra 2008 til 2013. For de 17 magasiner for hvilke vi har resultatdata fra 

2008 til 2013 er årets samlede resultat reduceret med ca. 50 pct. over perioden.   
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Figur 2 Udvikling i omsætningen og resultat 2000-2014* 
 

 
 Note:      *Prognose/skøn for 2014.  

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på indberetninger fra de fire danske magasinproducenter. 

4 Virkning på momsprovenu 
Skatteministeriet vurderer, at lovforslaget vil resultere i et skatteprovenu på 50 mio. 

kr., (2015-niveau), som efter indregning af tilbageløbs- og adfærdseffekter vurderes at 

falde til 40 mio. årligt, jf. SKAT(2014). Skatteministeriet har ikke fremlagt oplysninger 

som muliggør en forståelse af, hvordan skønnet er beregnet.  Ministeriet nævner dog, 

at skønnet er behæftet med væsentlige usikkerheder. Ministeriet vurderer også – uden 

specifik begrundelse –, at forbruget af de dansksprogede magasiner kun vil falde ’lidt’ 

mens forbruget af andre momsbelagte varer og tjenester vil øges tilsvarende. Kun en 

mindre del af magasinforbruget vurderes at ville flytte til ikke-dansksprogede moms-

fritagede magasiner, hvorfor provenueffekten heraf skønnes at være beskeden. Mulig-

heden for skift til momsfritagede indstik nævnes ikke. 

 

Grundet tendensen til faldende oplag af de dansksprogede magasiner virker det usand-

synligt, at det årlige provenu fremadrettet vil være 40 mio. kr. På basis af beregninger 

for de 17 magasiner vi kan følge fra 2008 til 2014 i vores sample fremgår det, at moms-

provenuet af den rene abonnementsomsætning3 i dag ville være ca. 11 pct. mindre end i 

2008 grundet den ”strukturelle udvikling” (nedgang) i oplaget, dvs. ikke medregnet de 

                                                                                                                                                                  
3 0,25 gange samlet oplag gange gennemsnitsprisen for et magasin (abonnementspris). Der er taget hensyn til prisudviklin-

gen for magasinerne over perioden ved at korrigere vores tilgængelige (nuværende) gns. abonnementspris med 

udviklingen i prisen på ugebalde og aviser som angivet i Danmarks Statistiks prisstatistik: Prisen er steget med 

ca. 25 pct. fra 2008 til 2014. 
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negative effekter på efterspørgslen af en højere abonnementspris foranlediget af 

momspålæggelsen. Samme beregning resulterer i samme procentuelle fald baseret på 

oplagstal for de 20 magasiner vi kan følge i DS. Denne tendens må vurderes at fortsæt-

te i de kommende år. 

 

Prisstigningen som følge af momsindførslen må ventes yderligere at skubbe til den i 

forvejen nedadgående trend i de dansksprogede magasiners oplag, hvorfor reduktionen 

i det eventuelle momsprovenu i fremtiden vil blive forstærket.  

  

Særligt tre yderligere strukturelle forhold er relevante at tage i betragtning i vurderin-

gen af det mulige momsprovenu: 

Markedet for dansksprogede magasiner er i forvejen faldende og produ-

centerne er pressede på indtjeningen. Der er dermed begrænsede muligheder for 

at holde oplagstal trods højere moms ved at reducere indtjeningen per solgt magasin. 

Momsforhøjelsen må derfor forventes i betydeligt grad at blive overvæltet i slutprisen.  

 

Tab af læsere ved en højere pris reducerer ikke kun indtægter fra abon-

nenter, det fører også til tab af annonceindtægter. Magasiner er kendetegnet 

ved at være et to-sidet markedsprodukt, hvor oplagstal hænger tæt sammen med an-

nonceindtægter, jf. Kaiser og Wright (2006). Det skal ses i forhold til at annonceind-

tægterne udgør ca. 20 pct. af de samlede indtægter for de 19 (af 29) ikke-special maga-

siner i vores sample. Special magasinerne har lavere annonceindtægter. Dette kan for-

stærke presset på indtjeningen. 

 

Mulighederne for at skifte til andre medieløsninger som er momsfritagede 

er gode og stigende. For alle 29 magasiner i vores sample eksisterer der nære 

momsfritagede substitutionsmuligheder i form af enten en anden sprogversion af ma-

gasinet, eller en konkurrent i form af indstik i dagspressen, eller i 4 af tilfældene begge 

dele, jf. Tabel 1. 12 af magasinerne udkommer på et andet sprog (Svensk, Norsk, En-

gelsk, etc.) og 21 af magasinerne konkurrerer med lignende indstik i dagspressen.  

 

Tabel 1 Magasiner med momsfritagede alternativer 
 Antal (Pct.) 

a. Findes i et andet sprog (norsk, svensk eller engelsk) 12 (41) 

b. Konkurrerer med momsfritaget indstik i dagspressen 21 (72) 

c. Både andet sprog og indstik (a. og b.) 4 (14) 

d. Hverken eller   0 (0) 
 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på indberetninger fra magasinproducenterne 
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For at illustrere disse pointer har vi opstillet et forholdsvis simpelt regnestykke baseret 

på oplysninger fra de 29 magasiner.4 Det skal særligt illustrere to pointer: 

 

 Der er risiko for et betydeligt fald i omsætning og indtjening fra abonnenter og 

annoncører i de konkrete magasiner, der underminerer driften i selskaberne, som 

dermed bliver lukningstruede. 

 Der er risiko for, at omsætning flyttes fra trykte dansksprogede versioner til moms-

fritagne medier snarere end til momsbelagt forbrug (overlevende magasiner eller 

helt anden type af forbrug som bøger, fødevarer osv.). Denne risiko vil øges, så-

fremt de dansksprogede magasiner lukker, da indstik i dagspressen, og fx norsk-

sprogede versioner af magasinerne vil blive endnu mere attraktive som alternative 

valg. Der er ingen eksisterende undersøgelser, der kan give et præcist skøn for hvor 

høj efterspørgselseffekten (priselasticiteten) i dette tilfælde kan tænkes at være. 

Men, givet at de momsfritagede alternativer indholdsmæssigt vurderes at være me-

get nære substitutter, må efterspørgselseffekten (priselasticiteten) forventeligt være 

meget høj, jf. evt. Argentesi & Ivaldi (2005).  

 

Regnestykket er baseret på nogle grundoplysninger om de 29 magasiner som er sam-

menfattet i Tabel 2 nedenfor. De mere fagligt orienterede (special) magasiner har me-

get begrænsede annonceindtægter relativt til omsætning og typisk en lidt højere salgs-

pris relativt til de mere ”livsstilsorienterede” (ikke-special) magasiner rettet mod for-

hold som familie, tøj og bolig. 

 

Tabel 2 Special- og livstilsmagasiner, 2013 

Specialmagasin med typisk mere fagligt/snævert indhold 
 

Annonceomsætning ift. total omsætning (pct.) 2 

Løssalgsomsætning, ift. total omsætning (pct.) 8 

Gns. antal trykte magasiner årligt (1.000) 168 

Gns. årlig omsætning (mio.) 11 

Livsstilmagasin (familie, tøj, bolig) 
 

Annonceomsætning ift. total omsætning (pct.) 20 

Løssalgsomsætning, ift. total omsætning (pct.) 12 

Gns. antal trykte magasiner årligt (1.000) 348 

Gns. årlig omsætning (mio.) 38 

    
 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på indberetninger for 2013 fra de fire magasinproducenter. 

 

I nedenstående Tabel 3 har vi beregnet forskellige scenarier for faldet i momsprovenu 

foranlediget af en lavere efterspørgsel (oplag) efter magasiner ved en prisstigning. Vi 

antager i beregningerne at; 

                                                                                                                                                                  
4 Regnestykkets præmisser er angivet i appendiks 
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 Specialmagasiner må bære hele momsomkostningen på abonnementsprisen, da de 

ikke kan hæve de i forvejen meget lave annonceindtægter. Således overvæltes hele 

momsen (25 pct.) i abonnementsprisen. For ikke-specialmagasiner antages det, at 

20 pct. overvæltes i prisen, da disse magasiner bedre kan ”afløfte” en del på annon-

ceindtægterne for at afdæmpe faldet i abonnements-efterspørgslen.  

 Dernæst vurderes først sandsynligheden for at der skiftes til det nærmeste (moms-

fritagede) substitut til det nu momsede magasin: det er for specialmagasiner uden-

landsksprogede versioner og for livstilsmagasiner indstik i aviser. Der opereres 

med både en lav og en høj sandsynlighed: et løft i prisen på den momsede variant 

på 10 pct. fører til en overflytning af salg til den momsfrie variant på 10 til 20 pct. 

 Endeligt vurderes sandsynligheden for at de højere priser på momsede magasiner 

fører til skift af forbrug til helt andre forbrugstyper som er momset. Her har vi an-

taget at et løft i prisen på 10 pct. flytter forbrug svarende til 10 pct.. 

 

Baseret på disse simple beregninger kan det vises, at momsprovenuet fra abonne-

mentssalg ventes at falde med mellem 25-50 pct. for et specialmagasin og 20-40 pct. 

for et livsstilsmagasin (ikke-specialmagasin), jf. Tabel 3. Baseret på andele af den sam-

lede abonnementsomsætning (25/75) for de to typer af magasiner svarer det til et sam-

let (vægtet) fald i momsprovenuet på mellem 21-43 pct.  

 

Tilsvarende falder oplag af de dansksprogede magasiner med mellem 50-75 pct. for 

specialmagasiner og 40-60 pct. for livsstilsmagasiner, svarende til et samlet (vægtet) 

fald på mellem 43-64 pct. 

 

Tabel 3 Tab af oplag og momsprovenu ved prisstigning 

Type af magasin Specialmagasin Ikke-specialmagasin 

 25 pct. prisstigning 20 pct. prisstigning 

Oplag tabt til momsfritagede substitutionsmuligheder, 

pct. 
[25-50] [20-40] 

Oplag tabt til andet (momsbelagt) forbrug, pct. 25* 20* 

Samlet tab af oplag, pct. [50-75] [40-60] 

Tab i momsprovenu, pct. [25-50] [20-40] 

      
 

Note:  Se appendiks for beregninger 

Kilde:  Copenhagen Economics 

 

Ovenstående beregning antager implicit, at alle de dansksprogede magasiner overlever, 

hvilket næppe er sandsynligt, især for specialmagasinerne. Branchen vurderer eksem-

pelvis, at i alt ca. 15 dansksprogede specialmagasiner må lukke som en konsekvens af 

regelændringen. 
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Antager vi i vores sample at fx en tredjedel af vores 10 specialmagasiner må lukke vil 

intervallet for tab af momsprovenu i Tabel 3 for specialmagasinerne kunne øges til 50-

67 pct. Hvis momsprovenuet derfor før adfærdseffekter var 50 mio.kr. ville det efterføl-

gende stadigt baseret på en 25/75 pct. fordelingen af magasinerne resultere i et moms-

provenu på mellem 27-36 mio.kr. 

 

Vi har ikke i vores beregninger inddraget andre eventuelle effekter på skatteindtægter 

og udgifter af forslaget.  

5 Beskæftigelseseffekter 

5.1 Trykkested for magasiner ved momsindførelse 

Vigtigt for diskussionen om de mulige beskæftigelseseffekter er hvad der ventes at ske 

med trykkeaktiviteterne ved indførsel af regelændringen. I dag trykkes alle 29 magasi-

ner i vores sample uden for EU. Hvis produktion af den dansksprogede version til dan-

ske kunder fastholdes, vil leverancen så ske fra samme sted, et andet EU land eller 

Danmark? 

 

For at forstå dette har vi opstillet en typisk fordeling af omkostningerne for de 29 ma-

gasiner. For et gennemsnitligt magasin i vores datasæt er omkostningerne fordelt såle-

des, at omkostninger til tryk m.m. udgør ca. 17 pct. af de samlede produktions- og di-

stributionsomkostninger, medens udgifter til distribution og forsendelse udgør ca. 24 

pct. jf. Tabel 4.   

 

Tabel 4 Fordelingen af produktions- og distributionsomkost-

ninger, pct. 
Del Pct. af samlede produktionsomkostninger 

Redaktion 49 

Forsendelse/distribution 24 

Tryk m.m. 17 

Andet 10 

Sum 100 

    
 

Note:  Tabellen angiver fordeling for et gns. magasins samlede produktions- og distributionsomkostninger 

i vores sample. Trykning m.m. indeholder tryk og anden behandling, pakning og transport til om-

fordelingscentral/posthus. 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på indberetninger fra de fire magasinproducenter. 

 

Vores antagelse er, at det alene er omkostningerne til trykning og forsendelse, der er 

centrale her, dvs. omkostninger, der er afhængige af valg af trykkested. Modsat vurde-

res de redaktionelle omkostninger at være uafhængige af valg af trykkested. 
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Baseret på indhentning af tilbud på identiske leverancer i forskellige lande mht. tryk 

m.m. (dvs. trykning af samme antal magasiner, i samme kvalitet og med samme efter-

behandling, inkl. adressering og levering til én adresse i Danmark) kan det beregnes, at 

omkostningerne til tryk og forsendelse er ca. 21 og 24 pct. højere per magasin i Dan-

mark end de billigste alternativer henholdsvis uden for og inden for EU, jf. tabel 3. 

 

Tabel 5 Forskelle i omkostninger til tryk m.m. ift. Danmark 
 Ikke-EU land EU land 

Hvor meget højere er omkostninger til tryk m.m. i 

Danmark ift. billigste alternativ?, pct.  
21 24 

  
   

Note:  Tabellen viser (i pct.) hvor meget højere de gns. omkostninger for tryk m.m. er i Danmark ift. de 

billigste alternativer inden for og uden for EU.  

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på indberetninger fra de fire magasinproducenter. 

 

Det er derfor overvejende usandsynligt, at indførelse af momsreglen vil medføre en 

flytning af trykkeaktiviteter til Danmark og dermed føre til øget beskæftigelse. Derimod 

tyder det på, at der kan opnås en lille besparelse ved at flytte trykkeaktiviteterne til det 

billigste alternativ inden for EU.   

5.2 Tab af danske arbejdspladser  

De 29 magasiner i vores sample beskæftiger ca. 222 personer i Danmark inkl. free-

lancere.5 Da de 29 magasiner vurderes at udgøre ca. 67 pct. af det samlede marked af 

momsfritagede dansksprogede magasiner kan vi derfor med nogen usikkerhed skønne 

det samlede antal beskæftigede til ca. 33o personer.6  

 

Baseret på de ovenstående scenarier for fald i efterspørgsel og momsprovenu skønnes, 

at regelændringen vil medføre en reduktion i antal beskæftigede hos de momsfritagede 

dansksprogede magasinproducenter på mellem 142-218 personer.7  

 

Der kan også være negative beskæftigelseseffekter inden for posten som en konsekvens 

af faldende forbrug af trykte magasiner til fordel for andet forbrug, herunder online 

medier.    

 

 

                                                                                                                                                                  
5 Baseret på indberetninger fra en række af magasinerne i vores sample skønnes det, at et gennemsnitsmagasin anvender 1,1 

”fuldtidsansat” freelancer per år (ét årsværk = 1.924 timer). For de 29 magasiner kan vi da lægge 32 personer til 

de rapporterede fuldtidsansatte (ekskl. freelancere) på 190 personer. 
6 De fire magasinproducenter vurderer, at deres angivne 29 magasiner udgør ca. 67 pct. af det samlede marked for moms-

fritagede dansksprogede magasiner beregnet som de 29 magasiners oplag på titler divideret med samlet oplag af 

alle momsfritagede danske titler.  
7 Antages det at antal beskæftigede falder med samme procentdel som faldet i oplag , vil et fald på mellem 43-64 pct. reduce-

re antallet af beskæftigede personer med mellem 142-211 personer, når alle magasiner overlever. Må en tredjedel 

af specialmagasinerne lukke øges reduktionen i det samlede oplag til mellem 47-66 pct., svarende til et fald på 

mellem 155-218 personer.  

 



 

13 

 

 

 Referencer 
 

Argentesi, E., og M. Ivaldi (2005); Market Definition in the Printed Media Industry: 

Theory and Practice, July 2005 

 

Kaiser, U., og J. Wright (2006); Price structure in two-sided markets: Evidence from 

the magazine industry, International Journal of Industrial Organization, 24 (2006), 1-

28 

 

SKAT (2014); Forslag til Lov om ændring af momsloven (indførelse af importmoms 

på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU), J. nr. 14-3930511, Skat-

teministeriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 Appendiks 
Nedenfor gennemgås beregningerne og antagelserne bag resultaterne for momsprove-

nu- og oplagseffekter præsenteret i Tabel 3 i hovedteksten. 

 

Efterspørgslen efter et dansksproget magasin, Q, kan skrives som en funktion af maga-

sinets pris, prisen for alternative forbrugsvarer og indkomst. For at simplificere ek-

semplet nøjes vi nedenfor med at skrive efterspørgslen udelukkende som en funktion af 

dets pris, P, jf. (1), som angiver efterspørgselsfunktionen i log-lineær form.8  

 

(1)                                                        
 

I (1) er også inkluderet tre dummy-interaktionsled (D), som fanger de momsfritagede 

substitutionsmuligheder; indstik og/eller andet sprog. Intuitionen er, at for et maga-

sin, hvor der eksisterer en nærtliggende substitutionsmulighed vil effekten på efter-

spørgslen (egenpriselasticiteten) alt andet lige være højere. Som nævnt i hovedteksten 

eksisterer der nære substitutionsmuligheder for alle 29 magasiner i vores sample, hvor-

for det må forventes, at effekten på efterspørgslen af en prisstigning er høj. 

 

Vi antager at effekten af den ene substitutionsmulighed isoleret er ligeså høj som for 

den anden, dvs. beta2=beta3 i (1). Den sidste dummy, D3, fanger en ekstraeffekt for 

magasiner for hvilke begge substitutionsmuligheder eksisterer, dvs. beta4>beta2, be-

ta3, men beta4<(beta2+beta3). Denne sidste mulighed eksisterer som nævnt i hoved-

teksten for 4 af de 29 magasiner. Vi anvender den dog ikke i resultaterne angivet i Ta-

bel 3. 

 

Vi antager i beregningerne i Tabel 3;  

 Beta1=1, hvilket betyder, at en prisstigning på fx 10 pct. vil medføre et fald i efter-

spørgslen på tilsvarende 10 pct. Dette er forbrug, der forsvinder til andre momsbe-

lagte forbrugsvarer. 

 Vi beregner en lav vs. høj substitutionseffekt ved at anvende beta2=beta3=[1;2]. 

Dvs. at faldet i efterspørgslen, hvis der eksisterer et momsfritaget substitut, er yder-

ligere (oveni beta1=1) 10 pct. eller 20 pct. ved en stigning i prisen på 10 pct. Dette 

er forbrug, der forsvinder til ikke-momsbelagte substitutter (indstik og andet 

sprog). 

 

Vi antager yderligere, at; 

 

                                                                                                                                                                  
8 I (1) ignoreres krydspris-elasticiteter til andre forbrugsvarer og tjenester, det samme for indkomstelasticiteten for at holde 

eksemplet simplet. Det ville intuitivt svare til at vi holder forbrugerens indkomst og prisen p å andre varer kon-

stant.  
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 Specialmagasiner ikke har mulighed for at afdæmpe faldet i oplag ved at ”afløfte” 

en del af momsomkostningen over på annonceomsætningen, og derfor må hæve 

prisen med de fulde 25 pct. 

 Ikke-specialmagasiner har bedre muligheder for at ”afløfte” dele af momsomkost-

ningen på annonceindtægterne. Her antages i stedet en prisstigning på 20 pct. 


