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Spørgsmål 

Hvad vil afgiften og udsalgsprisen være på alkoholsodavand produceret på henholdsvis 

øl-, vin- eller spiritusbase, hvis tillægsafgiften bliver fjernet? 

 

Svar 

Satserne for de forskellige former for alkoholsodavand ved afskaffelse af tillægsafgiften 

vil svare til de allerede gældende afgiftssatser på henholdsvis øl, vin og spiritus, som frem-

går af tabel 1. 

 

Tabel 1. Afgift på øl, vin og spiritus. 
 

 
 
Alkoholprocent 

  
4,0  

  
4,5  

  
5,5  

  
6,0  

Afgift i kr.     

Vinafgift 5,34 5,34 5,34 5,34 

Ølafgift 2,24 2,52 3,08 3,36 

Spiritusafgift 6,00 6,75 8,25 9,00 
 

 

 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

Salget af alkoholsodavand i Danmark består hovedsageligt af spiritus- og vinbaserede al-

koholsodavand. Skatteministeriet har derfor ikke kendskab til udsalgspriser på ølbaseret 

alkoholsodavand, som kan lægges til grund, og der er derfor taget udgangspunkt i gen-

nemsnitsprisen for de øvrige alkoholsodavand i priseksemplet nedenfor, jf. tabel 2.  

 

Det fremgår af tabel 2, at spiritusbaserede alkoholsodavand vil opleve det mindste pris-

fald, vinbaserede alkoholsodavand det næstmindste prisfald og ølbaserede alkoholsoda-

vand det største prisfald i forbindelse med en afskaffelse af tillægsafgiften.  

 

Dette skyldes den underlæggende afgiftsforskel. Til gengæld vil prisforskellen mellem alle 

former for alkoholsodavand og andre former for alkohol blive mindsket. Det vil fx be-

tyde, at der ikke længere vil være en afgiftsmæssig tilskyndelse til selv at blande spiritus og 

sodavand frem for at købe det færdigblandet, eller at købe en almindelig øl frem for en, 

der fx er tilsat frugsaft. 
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Tabel 2. Priser på alkoholsodavand med og uden tillægsafgift 
 

 
 
  Mængde Nuværende pris 

Pris uden  
tillægsafgift 

 Liter Kr. pr. stk. 

Spiritusbaseret alkoholsodavand    

Bacardi Breezer                0,275                       16,95                      15,50  

Tempt Juicy Pineapple                0,275                       15,00                      13,55  

Wonn med jordbær                0,275                       17,95                      16,50  

Vinbaseret alkoholsodavand    

Somersby æble cider                0,330                       16,95                      14,01  

Somersby pære cider                0,330                       19,50                      16,56  

Somersby solbær/rabarber cider                0,330                       19,50                      16,56  

Mokaï kaktus&lime/blåbær/pink æble                0,275                       18,50                      16,05  

Mokaï med hyldeblomst                0,275                       16,95                      14,50  

Ølbaseret alkoholsodavand1    

Beregnet eksempel                0,330                       19,80                      15,93  
 

 

 
1. Der er taget udgangspunkt i en literpris inkl. tillægsafgift svarende til gennemsnitsprisen inkl. tillægsafgift for de øvrige 
alkoholsodavand. 

Kilde: www.nemlig.com og egne beregninger.  

 

http://www.nemlig.com/

