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Spørgsmål 

Ministeren bedes beregne, hvad provenuvirkningen vil være af at sænke beskatningen af 

alkoholsodavand lavet på vin- eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsoda-

vand lavet på maltbase. 

 

Svar 

Det vurderes umiddelbart ikke muligt at nedsætte afgiften på vin og spiritus kun for alko-

holsodavand, jf. svar på SAU alm del spørgsmål 183 af 18. januar 2018. Den nedsatte afgift vil 

derfor også skulle gælde for andre former for vin og spiritus med op til 6 pct. alkohol.1  

 

Det skønnes, at en nedsættelse af afgiften på vin og spiritus med op til 6 pct. alkohol 

medfører et varigt umiddelbart mindreprovenu på ca. 35 mio. kr. og ca. 30 mio. kr. efter 

tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Forventet mindreprovenu ved en nedsættelse af spiritus- og vinafgiften for varer med op til 

6 pct. alkohol til niveauet for maltbaserede alkoholsodavand. 
 

 
 

Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Varig 

virkning 

Umiddelbart mindreprovenu 40 40 40 40 35 35 35 35 35 
Mindreprovenu efter tilbage-
løb 40 40 35 35 35 35 35 35 35 

Mindreprovenu efter tilbage-
løb og adfærd 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 
 
Anm.: Det er lagt til grund, at literprisen for vin med op til 6 pct. alkohol er den samme som for vinbaserede alkoholsoda-
vand. Det er taget udgangspunkt i salget af alkoholsodavand i 2017, men hvor det er forudsat, at grænsehandlen med alko-
holsodavand svarer til det forventede niveau efter afskaffelsen af tillægsafgifterne pr. 1. januar 2018. Det er endvidere anta-
get, at den eneste form for spiritus med et alkoholindhold under 6 pct. er alkoholsodavand og, at det gennemsnitlige alko-
holindhold i alkoholsodavand er 4,5 pct. 

 

                                                      
1 Det er lagt til grund, at der ikke findes et nævneværdigt salg af spiritus, ud over spiritusbaserede alkoholsodavand, med et 

alkoholindhold under 6 pct. 


