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Reducér den høje vinafgift
Vinafgiften er steget med 89 pct. siden 2010. For at styrke danske virksomheders konkurrenceevne vil
VSOD have sænket den høje danske vinafgift. Det vil reducere grænsehandlen og incitamentet til illegal
handel.
Et bredt udsnit af Folketinget tog i foråret 2013 et vigtigt skridt i retning af lavere afgifter, grænsehandel og illegal
handel, da de med Vækstplan DK besluttede at sænke ølafgiften med 15 pct. i 2013 og fjerne sodavandsafgiften fra
2014. Dette blev fulgt op i 2017, hvor et flertal i Folketinget fjernede de planlagte stigninger i vin- og chokoladeafgiften fra
2018, og igen i 2019, hvor afgiften på vin og øl blev sænket. Trods dette er det danske afgiftsniveau fortsat særdeles
højt, hvilket fører til massiv grænsehandel og illegal handel. Dette fremgår bl.a. af Skatteministeriets
grænsehandelsrapporter fra hhv. juni 2016 og november 2017, der desuden bekræfter, at afgiftsforhøjelser fører
til mere grænsehandel og illegal handel, mens afgiftsreduktioner fører til mindre.
Vinafgiften er steget med 89 pct. siden 2010
Vinbranchen har en særlig udfordring, idet vinafgiften er steget med 89 pct. siden 2010. Den danske vinafgift er
på 11,61 kr. per liter, mens den er 0 kr. i Tyskland, ligesom den tyske moms kun er på 19 pct. Den prisforskel, som
den høje danske afgift og moms medfører, skaber et kraftigt incitament til grænsehandel og illegal handel.
Vinafgift, kr. per liter (6-15 pct. alc.), 2005-2018
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Kilde: SKAT

Moms og afgifter udgør knap 40 pct. af prisen på en flaske vin
Ser man på en flaske vin til 50 kr. i et dansk supermarked, er 39 pct. af den pris, kunden betaler i butikken, moms
og afgifter, jf. nedenstående figur.
At danskerne skal betale så stor en andel af varens salgspris i moms og afgifter, får mange til at køre til de tyske
grænsebutikker for bl.a. at købe vin. Afgiftslettelser på vin vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne og
dermed gøre det mindre attraktivt at grænsehandle og drive illegal handel.
Moms og afgifter udgør i alt 39 pct. af varens salgspris
på en flaske vin til 50 kr. (75 cl, 13 pct. alc.)
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Vinafgiften er steget med 89 pct. siden 2010, hvilket
har øget incitamentet til grænsehandel og illegal
handel
Vinafgiften giver årligt ca. 1,8 mia. kr. i statskassen,
mens ølafgiften omtrent giver det halve. En genstand
er en genstand, derfor skal vinafgiften ned på niveau
med ølafgiften og skabe lige konkurrence
Grænsehandel fører til et merforbrug
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Grænsehandel fører til merforbrug
Når danskerne starter bilen og kobler traileren på for at køre ned til de tyske grænsebutikker, køber de typisk
større mængder, end de ellers ville have gjort. Hele 46 pct. angiver således, at de har en tendens til et merforbrug,
når de grænsehandler, jf. nedenstående figur.
Er du tilbøjelig til at have et større forbrug af slik, chokolade, sodavand og alkohol, når du har handlet i Tyskland eller Sverige?
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, april 2018. n=1000

Vinafgiften bør ned på niveau med ølafgiften
I dag betaler de danske forbrugere ca. 50 pct. mere i moms og afgifter for én genstand vin end én genstand øl.
Vinafgiften giver årligt ca. 1,8 mia. kr. i statskassen, mens ølafgiften kun giver det halve. En genstand er en
genstand, og derfor skal vin- og spiritusafgifterne ned på niveau med ølafgiften for at undgå
konkurrenceforvridning. Ifølge beregninger fra VSOD og Dansk Erhverv udgør moms og afgifter 1,14 kr. af en
genstand øl, 1,83 kr. af en genstand vin og 2,93 kr. af en genstand spiritus.
Afgifter og moms per genstand, 2018
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Kilde: VSOD og Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af SKAT

Statskassen går glip af stort moms- og afgiftsprovenu pga. grænsehandel og illegal handel
De afledte effekter af det høje danske afgiftsniveau og grænsehandlen er, at statskassen går glip af afgifts-, skatteog momsprovenu, mens danske virksomheder går glip af omsætning, og arbejdspladser flytter til udlandet. Ifølge
Skatteministeriets Skatteøkonomiske Redegørelse fra juni 2018 købte danskerne vin for 460 mio. kr. i udlandet,
inkl. illegal handel, i 2017. Det betyder samtidig, at den danske statskasse går glip af ca. 230 mio. kr. årligt i vinafgift
og over 90 mio. kr. i moms som følge af grænsehandel og illegal handel med vin. Indtægter, der kunne være tilfaldet
den danske statskasse, hvis vinen i stedet blev købt i Danmark.
Nøgletal for vin
Vinafgift, Danmark, 2018
Vinafgift, Tyskland, 2018

11,26 kr. per liter
0 kr. per liter

Moms, Danmark, 2018

25 pct.

Moms, Tyskland, 2018

19 pct.

Udvikling i vinafgiften siden 2010

+89 pct.

Grænsehandel og illegal handel med vin, 2017

460 mio. kr.

Mistet vinafgiftsprovenu, 2017

230 mio. kr.

Mistet moms på vin, 2017

90 mio. kr.

Moms og afgifter på flaske vin (75 cl., 13 pct. alc., 50 kr.)

39 pct.

Kilde: VSOD og Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af SKAT, Skatteministeriet og EU-Kommissionen
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