
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre 

love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, be-

skatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne 

vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmel-

ser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, 

der sikrer beskatning af udbytter m.v.). 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 13 af 16. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Jesper Petersen (S). 
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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at 

være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, konsekvenserne bedes opgjort 

for henholdsvist små, mellemstore og store bryggerier, som fremstiller henholdsvis 

10.000 hl øl, 25.000 hl øl og 195.000 hl øl med et alkoholindhold på over 2,8 % vol. 

 

Svar 

Reglerne for afgift af øl er harmoniseret i EU’s strukturdirektiv, som giver medlemssta-

terne mulighed for at anvende reducerede afgiftssatser for små bryggerier, der fremstiller 

op til 200.000 hl øl om året. Denne mulighed er gennemført som en moderationsordning 

i øl- og vinafgiftsloven. Moderationsordningen er skaleret således, at de mindste brygge-

rier opnår den højeste afgiftslettelse, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Model for beregning af ølmoderation 
 

 
 Fremstillet mængde (x) Beregning af afgiftslettelse pr. hl Afgiftslettelse pr. hl 

Op til 3.700 hl 77,08 kr. 77,08 kr. 

Over 3.700 hl op til 20.000 hl 259.939/x + 6,83 kr. 77,08 kr. til 19,83 kr. 

Over 20.000 hl 22,02 kr. - x/9.083 19,83 kr. til 0 kr. 
 

 

 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

I tabellen fremgår modellen for moderation, når den beregnes på grundlag af bryggeriets 

fremstilling. Det fremgår, at afgiftslettelsen udgør 77,08 kr. pr. hl for bryggerier, der frem-

stiller op til 3.700 hl. Herefter falder satsen gradvist til 19,83 kr. pr. hl for bryggerier, der 

fremstiller op til 20.000 hl, og herefter falder satsen igen gradvist til 0 for bryggerier, der 

fremstiller 200.000 hl.  

 

Beregnes moderationen i stedet på baggrund af den udleverede mængde, forsvinder oven-

stående systematik, og størrelsen af satsen bliver vilkårlig i forhold til bryggeriets størrelse. 

Dette er illustreret i tabel 2, hvor de beregnede moderationssatser ved gældende regler og 

forslaget fremgår for bryggerier, der fremstiller henholdsvis 10.000 hl øl, 25.000 hl øl og 

195.000 hl øl med et alkoholindhold på over 2,8 pct. Beregningerne er illustreret for bryg-

gerier med forskellige eksempler: 1) hvor udleveringen svarer til fremstillingen, 2) hvor 

udleveringen er lidt eller meget mindre end fremstillingen, samt 3) hvor udleveringen er 

større end fremstillingen. 

 

Udleveringen kan fx være mindre end fremstillingen, hvis bryggeriet har en stor eksport 

eller sælger øllet videre til et andet bryggeri, der er registreret som oplagshaver, som heref-

ter udleverer øllet til beskatning. Udleveringen kan også være større end fremstillingen, 

hvis fx bryggeriet har udleveret fra lager. 
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Tabel 2. Beregnede moderationssatser ved fremstilling og udlevering  
 

 
 Antal hl Moderationssats kr. pr. hl 

                  Fremstillet Udleveret Gældende Forslaget 

                        10.000                          10.000                                       32,82  32,82 

                        10.000                            9.000                                       35,71  32,82 

                        10.000                            2.000                                     136,80  32,82 

                        10.000                          12.000                                       28,49  32,82 

                        25.000                          25.000                                       19,27  19,27 

                        25.000                          22.000                                       19,60  19,27 

                        25.000                            4.000                                       21,58  19,27 

                        25.000                          28.000                                       18,94  19,27 

                      195.000                        195.000                                         0,55  0,55 

                      195.000                        180.000                                         2,20  0,55 

                      195.000                          20.000                                       19,82  0,55 

                      195.000                        199.000                                         0,11  0,55 
 

 

 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

Idet branchen og Folketinget, i forbindelse med de foreslåede konsekvensrettelser til lov 

nr. 104 af 13. februar 2018, har rejst spørgsmål vedrørende anvendelsen af ølmoderati-

onsordningen, som kræver yderligere undersøgelser, samt spørgsmål om udskydelse af 

forslaget, vil jeg fremsætte et ændringsforslag om, at konsekvensrettelserne udgår af for-

slaget, jf. mit svar på spørgsmål 14, SAU L 237, 2017-18. Når undersøgelserne er tilende-

bragt vil jeg i efteråret fremsætte et nyt forslag, der sikrer, at ordningen er i overensstem-

melse med såvel EU’s strukturdirektiv som hensigten med ordningen. 
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