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Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 591 af 3. juli 2013 (alm. del).  Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Brian Mikkelsen(KF).

Holger K. Nielsen

/

Jeanette Rose Hansen

J.nr. 13-0219566
Den 29. august 2013
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Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse udviklingen i grænsehandlen med vin i 2012 sammen-
lignet med 2011 set i lyset af Danmarks Statistiks oplysninger om faldende salg 
i danske butikker med hele 17 pct.

Svar
I ”Nyt fra Danmarks Statistik, Salg af alkohol og tobak 2012” fra d. 3. juli 
2013, fremgår det, at vinsalget faldt med 17 pct. fra 2011 til 2012.Samtidig 
fremgår det , at: ”…Tallene kan være påvirket af, at forretningerne i 2011 købte til 
lager med henblik på salg året efter. Udviklingen i forbrugernes køb af alkohol fra 2011 til 
2012 kan derfor ikke opgøres ud fra tallene opgjort i denne statistik.”. Opgørelsen er
baseret på oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte drik-
kevarer samt data fra Skatteministeriet.

I forbindelse med forhøjelsen af vinafgiften pr. 1. januar 2012 vurderede Skat-
teministeriet, at forhøjelsen ville medføre et fald i salget af vin i Danmark med 
9 pct., dvs. noget mindre end opgjort af Danmarks Statistik. Men som Dan-
marks Statistik netoppåpeger, kan tallene ikke bruges til at opgøre udviklingen 
i forbrugernes køb fra 2011 til 2012. Det skyldes, at udviklingen i salget op-
gjort på baggrund af Skatteministeriets afgiftsindtægter for de sidste måneder 
af 2011 og de første måneder af 2012 synes at have været påvirket af ham-
string op til afgiftsforhøjelsen.Vinsalget opgjort på baggrund af afgiftsindtæg-
terne er således meget højt i december 2011 og tilsvarende meget lavt i januar 
og februar 2012, hvilket entydigt peger på hamstring.

For at vurdere udviklingen i forbrugernes køb af vin i Danmark er det derfor 
mere retvisende at sammenligne perioder, som ikke er præget af hamstring. 

Salget i første halvår 2013, opgjort på baggrund af Skatteministeriets indtægter 
fra vinafgiften, viser et fald på 10 pct. i forhold til første halvår 2011, hvilket 
stemmer godt overens med forventningerne i forbindelse med forhøjelserne.

Gallups interviewundersøgelse for Skatteministeriet viser en stigning i grænse-
handlen med vin på 25 pct. fra 2011 til 2012. I forbindelse med afgiftsforhø-
jelsen pr. 1. januar 2012 skønnede Skatteministeriet, at grænsehandlen med vin 
ville stige med 26 pct.


