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L 237 vil reducere afgiftslettelse for
mikrobryggerier
• Med L237 foreslår SKM i § 14 at ændre øl- og
vinafgiftslovens § 2, stk. 2, 3. og 4 pkt.:
Ændre ”udleverede” til “fremstillede”
• Dermed reduceres afgiftslettelsen for mikrobryggerier
• Vil svare til at hæve ølafgiften for mikrobryggerier
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Afgiftslettelse i dag
Øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 1:
”For hvert kalenderår ydes en afgiftslettelse pr. hektoliter øl (øl
med et ætanolindhold på 0,5 pct. vol. eller derover), der er
fremstillet af det enkelte bryggeri.”
• Der ydes imidlertid ikke afgiftslettelse for alt øl, der er
fremstillet af det enkelte bryggeri.
• Der ydes afgiftslettelse for øl, som bryggeriet har betalt dansk
afgift af (også kaldet ”udleveret” øl).
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Afgiftslettelsens
størrelse
§2, stk. 2:
• Bryggerier, der fremstiller under 200.000 hl/år er omfattet
• Afgiftslettelsen er størst for de mindste bryggerier
Fremstillet

Afgiftslettelse

1)

Højst 3.700 hl

77,08 kr. pr hl (77 øre per liter)

2)

Over 3.700 hl, men
højst 20.000 hl

259.939 kr. divideret med den udleverede
mængde øl, tillagt 6,83 kr.

Over 20.000 hl

22,02 kr. pr. hektoliter reduceret med et
kronebeløb, der fremkommer ved at dividere
den udleverede mængde øl med 9.083

3)

• SKM foreslår at ændre fra “udleverede” til “fremstillede” mængde øl
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Eksempel 1

• Bryggeriet har fremstillet 20.000 hl og placeres derfor i ”trin 2”
• Bryggeriet har betalt dansk afgift af 18.000 hl øl (”udleveret”)
Bryggeri 1:

Med dansk afgift
(”udleveret”)
Afgiftsfri øl
(0,5 – 2,8%Vol.)
Fremstillet

Moderation (i dag)
”udleverede” mængde

Skatteministeriets forslag
”fremstillede” mængde

259.939 kr. divideret med den
18.000 hl 259.939 kr. divideret med
den udleverede mængde øl, fremstillede mængde øl,
tillagt 6,83 kr.
2.000 hl tillagt 6,83 kr.
20.000 hl 259.939kr./18.000 hl + 6,83
kr. = 21,27 kr. pr. hl

259.939kr./20.000 hl + 6,83 kr.
= 19,83 kr. pr. hl
Difference: -25.920 kr./år.
Reduktion på 7 %
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Eksempel 2
• Bryggeriet har fremstillet 171.763 hl og placeres derfor i ”Trin 3”
• Bryggeriet har betalt dansk afgift af 127.260 hl
Moderation (i dag)
”udleverede” mængde

Eks. Bryggeri 2:
Salg med DK afgift
(”udleveret”)
Eksport
(uden DK afgift)
Inkl. eksport
Afgiftsfri øl
(0,5 - 2,8%Vol)
Fremstillet
(inkl. eksport)

127.260 hl 22,02 kr. pr. hektoliter
reduceret med et kronebeløb,
40.364 hl der fremkommer ved at
dividere den udleverede
167.624 hl mængde øl med 9.083.
4.139 hl
Afgiftslempelse:
171.763 hl 22,02 – (167.624/9.083) =
3,57 kr. pr. hl af 127.260 hl
(udleveret mængde) =
454.318 kr.

Skatteministeriets forslag
”fremstillede” mængde
22,02 kr. pr. hektoliter reduceret
med et kronebeløb, der
fremkommer ved at dividere den
fremstillede mængde øl med
9.083.
Afgiftslempelse:
22,02 – (171.763/9.083) = 3,11 kr.
pr. hl af 127.260 hl (udleveret
mængde) = 395.779 kr.
Difference: - 58.539 kr.
Reduktion 13%

Bemærk: Skatteministeriets forslag indebærer, at der bruges “fremstillet” mængde, når satsen (kr./hl) skal beregnes, men
bruger “udleveret” mængde, når moderationens størrelse (kr. pr. år) skal beregnes
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Forslag
Foreslår at præcisere bestemmelsen:
• Fremstillede mængde afgør:
a) om bryggeriet er omfattet af moderation (højst 200.000 hl) og
b) hvilket trin (1 – 3), der ydes afgiftslettelse efter
• Symmetri i beregningen:
a)

Afgiftslettelse for øl, der er betalt afgift af (”udleverede” mængde)

b) Den udleverede mængde øl skal bruges til at beregne afgiftslettelsens
størrelse, når det er den mængde øl, der ydes afgiftslettelse for
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Bryggeriforeningen foreslår et
ændringsforslag
Forslag til ændring af § 2, stk. 1 og 2:
Stk. 1: Bryggerier, der har fremstillet højst 200.000 hl øl (over 0,5 % vol.) i et kalenderår er
berettiget til afgiftslettelse.
Stk. 2: Afgiftslettelse efter stk. 1 ydes på grundlag af bryggeriets udlevering af afgiftsberigtiget
øl i det foregående kalenderår. For bryggerier, der højst fremstiller 3.700 hl, udgør
afgiftslettelsen 77,08 kr. pr. hektoliter. For bryggerier, der fremstiller over 3,700 hl, men højst
20.000 hl, udgør afgiftslettelsen 259.939 kr. divideret med den udleverede hektoliter-mængde
øl tillagt 6,83 kr. For bryggerier, der fremstiller over 20.000 hl, udgør afgiftslettelsen 22,02
kr. pr. hektoliter reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den
udleverede hektoliter-mængde øl med 90.083.
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Back up
Afgiftslettelse i forhold til EU’s ramme
Dansk ølmoderationsordning

Øre per liter
350

Eksempel 3700 HL/år
300

Ølafgift

250

Afgift:

2,91 kr/l

EU ramme:

1,46 kr/l

Dansk moderation:

0,77 kr/l

Eksempel 15000 HL/år
200

150

EU’s ramme

Afgift:

2,91 kr/l

EU ramme:

1,46 kr/l

Dansk moderation:

0,24 kr/l

Eksempel 180000 HL/år

100

50

Dansk ølmoderation

Afgift:

2,91 kr/l

EU ramme:

1,46 kr/l

Dansk moderation:

0,02 kr/l

0
0

50.000

100.000
HL per år
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