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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvad de samfundsmæssige effekter i forhold til mersalg og mindre 

grænsehandel vil være, hvis man sænker beskatningen af alkoholsodavand lavet på vin- 

eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsodavand lavet på maltbase? 

 

Svar 

Den foreslåede nedsættelse af afgifterne på vin og spiritus, herunder alkoholsodavand, 

forventes at medføre, at grænsehandlen med alkoholsodavand falder med 0,8 mio. liter, 

mens det indenlandske salg af alkoholsodavand og vin med op til 6 pct. alkohol stiger 

med ca. 1,3 mio. liter. Samlet medfører det en stigning i forbruget på ca. 0,5 mio. liter al-

koholsodavand og vin med op til 6 pct. alkohol, jf. tabel 1.  

 

Den reducerede afgift vil sandsynligvis også have positive effekter på grænsehandlen med 

andre former for vin med op til 6 pct. alkohol, idet disse også vil blive relativt billigere, jf. 

svar på SAU alm del spørgsmål 183 af 18. januar 2018. Skatteministeriet har dog ikke mulig-

hed for at kvantificere effekten heraf, da der ikke foreligger oplysninger om eller skøn for 

grænsehandlen med denne type produkter.  

 

Tabel 1. Forventede effekter som følge af nedsættelsen af afgifterne på vin- og spiritusbaserede al-

koholsodavand og vin med op til 6 pct. alkohol til niveauet for maltbaserede alkoholsodavand. 
 

 
  Ændring, mio. liter Ændring, pct. 

Indenlandsk salg                                                                        1,3  11 

Grænsehandel                                                                       -0,8  -13 

Forbrug                                                                        0,5  3 
 

 

 
 
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 desuden forudsat, at grænsehandlen med alkoholsodavand svarer til det forventede niveau efter afskaffelsen 
af tillægsafgifterne pr. 1. januar 2018, og at den eneste form for spiritus med et alkoholindhold under 6 pct. er alkoholsoda-
vand. Det er endvidere antaget, at det gennemsnitlige alkoholindhold i alkoholsodavand er 4,5 pct.   

 

 

 

 


