
 

 

Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 

Udkast (1) 

  

 

 

 

Forslag  

til  

Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven  

(Tilretning af ølmoderationsordningen) 

 

§ 1 
 

I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret bl.a. ved 

§ 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 og senest ved § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages 

følgende ændring: 

 

1. I § 2, stk. 2, 3. og 4. pkt. ændres ”udleverede” til: ”fremstillede”. 

 

§ 2 

 

 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

 Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. maj 2018. 
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1. Indledning 

1.1.  Lovforslagets formål og baggrund  

Med det formål at sikre, at ølmoderationsordningen i øl- og vinafgiftsloven er i overensstemmelse 

med intentionerne bag ordningen foreslås en mindre konsekvensrettelse i ølmoderationsordningen. 

Det foreslås samtidig, at ændringerne får tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2018.  

 

2. Lovforslagets indhold 

2.1. Gældende ret 

Reglerne for afgift af øl, vin og spiritus er harmoniseret i EU i strukturdirektivet. Strukturdirektivet 

giver medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede satser for små producenter af øl, hvilket 

er gennemført som en moderationsordning i øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 

23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Moderationen er skaleret således, at de mindste 

bryggerier opnår den højeste afgiftslettelse. 

 

Ved lov nr. 104 af 13. februar 2018 blev øl- og vinafgiftslovens § 2 nyaffattet med henblik på en 

sproglig tilretning af ordlyden i bestemmelsen, således at ordlyden i moderationsordningen for øl 

ensrettes i overensstemmelse med ordlyden i strukturdirektivets artikel 4.  

 

Ændringerne medførte, at moderationsordningen fremadrettet baseres på bryggeriets fremstilling af 

øl, og ikke som hidtil af både bryggeriets fremstilling og udlevering af øl. En manglende 

konsekvensrettelse to steder i lovteksten har den utilsigtet konsekvens, at moderationen i visse 

situationer ikke beregnes i overensstemmelse med intentionen bag ordningen, idet lovteksten disse 

to steder stadig omfatter begrebet udlevering.  

 

Dette betyder, at den konkrete moderation afhængig af omstændighederne både kan blive lavere 

eller højere end tilsigtet. En for høj moderation kan have betydning i forhold til ordningens 

overensstemmelse med strukturdirektivet. 

 

2.2. Lovforslaget 

Det foreslås at konsekvensrette lovteksten, således at den konkrete moderation beregnes i 

overensstemmelse med intentionerne bag ordningen. Det foreslås samtidig, at ændringerne efter 

deres ikrafttrædelse får tilbagevirkende kraft til den 1. maj 2018. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

3.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Der er alene tale om en konsekvensrettelse af lovteksten, således at den konkrete moderation beregnes 

i overensstemmelse med intentionerne bag ordningen. Såfremt konsekvensrettelsen ikke gennemføres 

vil det i nogle tilfælde kunne medføre, at enkelte bryggerier får en støre eller mindre afgiftslettelse, 

end hvad der er intentionen bag ordningen. Samlet forventes ændringen ikke at have økonomiske 

konsekvenser for det offentlige.  
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3.2. Administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for SKAT. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.  

4.1. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 

Der er alene tale om en konsekvensrettelse af lovteksten, således at den konkrete moderation beregnes 

i overensstemmelse med intentionerne bag ordningen. Såfremt konsekvensrettelsen ikke gennemføres 

vil det i nogle tilfælde kunne medføre, at enkelte bryggerier får en støre eller mindre afgiftslettelse, 

end hvad der er intentionen bag ordningen. Samlet forventes ændringen ikke at have økonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet. 

 

4.2. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

TER vurderer, at lovforslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet 

 

5. Administrative konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 

   

6. Miljømæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

 

7. Forholdet til EU-retten 

Reglerne for afgift af øl, vin og spiritus er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets 

direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og 

alkoholholdige drikke (strukturdirektivet) og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes 

tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. 

 

Efter artikel 4 i strukturdirektivet, har medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede satser for 

små uafhængige bryggerier. Det følger af direktivet, at de reducerede satser ikke må være mindre end 

50 pct. af den normale afgiftssats. Moderationsordningen for små bryggerier er fastsat i 

overensstemmelse hermed. 

 

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.   

Et udkast til lovforslaget er i perioden fra den 9. april 2018 til den 23. april 2018 sendt i høring hos 

følgende myndigheder og organisationer m.v.: Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, Dansk Industri 

og FSR-danske revisorer. 
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9. Sammenfattende skema  

 

                 Positive  

konsekvenser/mindreudgifter   

            Negative 

konsekvenser/merudgifter 

Økonomiske konsekvenser 

for stat, kommuner og 

regioner  

Ingen.  Ingen.  

Administrative konsekvenser 

for stat, kommuner og 

regioner 

Ingen.  Ingen.  

Økonomiske konsekvenser 

for erhvervslivet 

Ingen. Ingen. 

Administrative konsekvenser 

for erhvervslivet  

Ingen. Ingen. 

Administrative konsekvenser 

for borgerne 

Ingen. Ingen.  

Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. 

Forholdet til EU-retten  

Overimplementering af EU-

retlige minimumsforpligtelser 

(sæt X)    

JA NEJ 

X 

 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

 

Til § 1 

Til nr. 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, jf. øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 1.  

 

Afgiftslettelsen, som kaldes ølmoderation, gælder for mindre bryggerier, der fremstiller op til 

200.000 hl øl om året. 

 

Reglerne for afgift af øl, vin og spiritus er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i 

Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol 

og alkoholholdige drikke (strukturdirektivet) og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om 

indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. 

 

Strukturdirektivet giver medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede satser for små 

producenter af øl. Rammerne herfor er fastsat i direktivets artikel 4. 
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Medlemsstaterne kan efter artikel 4 anvende reducerede punktafgiftssatser for bryggerier, der 

producerer op til 200.000 hl øl om året. Grænsen indgår i beregningsbestemmelsen i øl- og 

vinafgiftslovens § 2, stk. 2, hvorefter muligheden for afgiftslettelse bortfalder ved en fremstilling på 

over 200.000 hl øl. De reducerede satser må desuden ikke ligge mere end 50 pct. under den normale 

nationale punktafgiftssats. 

 

Som nævnt ydes der efter øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 1, for hvert kalenderår en afgiftslettelse 

pr. hl øl (øl med et ætanolindhold på 0,5 pct. vol. eller derover), der er fremstillet af det enkelte 

bryggeri. 

 

Det følger samtidig af øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 2, at ølmoderationen løbende bliver givet 

som et nedslag i den afgift, der skal betales i det følgende år. Det betyder, at ølmoderationen gives 

med et beløb pr. hl beskattet øl. Der gives således kun moderation for øl, som angives til beskatning 

Bryggerierne angiver moderationen i forbindelse med den månedlige afgiftsangivelse.   

 

Ved lov nr. 104 af 13. februar 2018 blev øl- og vinafgiftslovens § 2 nyaffattet med henblik på en 

sproglig tilretning af ordlyden i bestemmelsen, således at ordlyden i moderationsordningen for øl 

ensrettes i overensstemmelse med ordlyden i strukturdirektivets artikel 4. Ændringerne medførte 

bl.a., at moderationsordningen fremadrettet baseres på bryggeriets fremstilling af øl, og ikke som 

hidtil af både bryggeriets fremstilling og udlevering af øl.   

 

Ordlyden ”fremstillet og udleveret” blev således ændret til ”fremstillet”. At øllet alene skal være 

fremstillet af det enkelte bryggeri indebærer, at f.eks. et andet bryggeri (oplagshaver), som køber 

øllet ubeskattet, og derpå udleverer det til beskatning, også kan opnå ølmoderation til samme sats 

som bryggeriet, der har fremstillet øllet. Det vil sige at moderationen følger det fremstillede øl. Det 

er dog betinget af, at bryggerierne er juridisk og økonomisk uafhængige af hinanden og andre 

bryggerier, og at øllet ikke fremstilles på licens, jf. øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 4. 

 

Der mangler dog en konsekvensrettelse to steder i lovens § 2, stk. 2, 3. og 4. pkt., hvori det fremgår, 

hvorledes moderationssatsen skal beregnes. Disse to steder er ”udleveret” ikke blevet ændret til 

”fremstillet” ved lov nr. 104 af 13. februar 2018. 

 

Dette har den utilsigtet konsekvens, at moderationen i visse situationer ikke beregnes i 

overensstemmelse med intentionen bag ordningen. Moderationen er skaleret således, at de mindste 

bryggerier opnår den højeste afgiftslettelse pr. hl øl, idet moderationssatsen pr. hl skal være højere, 

jo færre hl øl bryggeriet fremstiller. 

 

Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet ved den nuværende ordlyd grundet de manglende 

konsekvensrettelser, hvor et bryggeri, der fx fremstiller 12.000 hl øl men kun udleverer en del heraf 

til beskatning, kan opnå en højere moderationssats pr. hl øl, end et bryggeri der fremstiller 3.000 hl 
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øl.  

 

Der kan omvendt også opstå tilfælde, hvor et bryggeri udleverer mere, end det fremstiller (fx fra 

foregående års lager). I det tilfælde vil moderationen pr. hl blive lavere end tilsigtet. 

 

For langt de fleste bryggerier formodes det dog, at den udleverede og den fremstillede mængde vil 

være omtrent den samme, og justeringen af lovteksten forventes derfor ikke i praksis at have givet 

anledning til, at der er blevet givet uhensigtsmæssig høj (eller lav) moderation. 

 

Der kan dog potentielt opstå en situation, hvor der efter lovens nuværende formulering kan opnås en 

utilsigtet høj moderation, som samtidig kan være i strid med strukturdirektivet, hvoraf det fremgår, 

at afgiftslettelsen ikke må udgøre mere end 50 pct. af den normale nationale afgiftssats.  

 

Det foreslås på den baggrund at ændre ordlyden i øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 2, 3. og 4. pkt., fra 

”udleverede” til: ”fremstillede”. 

 

Som nævnt ovenfor følger moderationen øllet, således at fx et andet bryggeri (oplagshaver), som 

køber øllet ubeskattet og derpå udleverer til beskatning, kan opnå ølmoderation til samme sats som 

bryggeriet, der har fremstillet øllet. Overvågning- og kontrolsystemet EMCS giver mulighed for at 

udveksle oplysninger til brug for opgørelse af afgiftslettelse (ølmoderation). Da EMCS imidlertid 

ikke anvendes ved intern omsætning i Danmark, må denne information ske på anden måde, f.eks. 

ved påtegning på faktura. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås i stk. 1, at de foreslåede ændringer i ølmoderationsordningen træder i kraft dagen efter 

bekendtgørelsen i Lovtidende.  

  

Det foreslås i stk. 2, at ændringerne får virkning fra den 1. maj 2018.  

 

Der er tale om en mindre konsekvensrettelse af lovteksten, som dog kan have utilsigtet virkning i 

forhold til beregningen af den konkrete moderation. Afhængig af omstændighederne kan 

moderationen pr. hl både blive lavere eller højere end tilsigtet. En for høj moderation kan have 

betydning i forhold til ordningens overensstemmelse med strukturdirektivet. Det foreslås på den 

baggrund, at forslaget får virkning allerede fra først kommende afgiftsperiode (måned) efter 

fremsættelsen, dvs. 1. maj 2018.  

 

Ændringerne vil således efter deres ikrafttrædelse få tilbagevirkende kraft til den 1. maj 2018. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



9 

 

  

       

                Bilag 1 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 

 

 

Gældende formulering 

 

  

Lovforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. --- 

Stk. 2. Afgiftslettelsen afhænger af 

bryggeriets fremstilling af øl i det foregående 

kalenderår, jf. dog stk. 3. 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 med en fremstilling på 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 9.083. Der 

forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er 

deleligt med 5. Der kan ikke opnås 

moderation for mere end 200.000 hl i det 

aktuelle kalenderår. For bryggerier, der har 

fremstillet over 200.000 hl øl i det 

foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 

0 kr. pr. hektoliter. 

Stk. 3-4. ---  

§ 1 

I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse 

nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret bl.a. 

ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 

og senest ved § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 

2018, foretages følgende ændring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I § 2, stk. 2, 3. og 4. pkt. ændres 

”udleverede” til: ”fremstillede”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter 

bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. maj 

2018. 

 


