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Grænsehandlen med nydelsesmidler er omtrent halveret
siden starten af 00’erne
Set over de seneste 15-20 år har der været en generel tendens til faldende grænsehandel
med nydelsesmidler som fx øl, slik og sodavand.
Målt som andel af privatforbruget skønnes grænsehandlen med nydelsesmidler således at
være omtrent halveret siden starten af 00’erne, jf. figur 1.
Grænsehandlen med nydelsesmidler er en delmængde af den samlede traditionelle grænsehandel (som også omfatter bl.a. tøj og andre forbrugsvarer).
Figur 1. Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler i pct. af privatforbruget, 2000-17
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Anm: Skift af dataleverandør fra Gallup til Epinion i 2016 indebærer, at tallene for 2016 og 2017 ikke er direkte sammenlignelige med tallene
for tidligere år. Hvad angår grænsehandlen med nydelsesmidler vurderes skiftet af dataleverandør umiddelbart ikke at have haft større betydning.
Kilde: Skatteministeriet (grænsehandel med nydelsesmidler) baseret på spørgeundersøgelser foretaget af Gallup og Epinion samt Danmarks
Statistik (privatforbruget).

Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler var skønsmæssigt på ca. 3½ mia. kr. i
2017, hvilket er ½ mia. kr. lavere end i 2016. Det svarer til, at alle danskere i gennemsnit
grænsehandlede nydelsesmidler for ca. 600 kr. i 2017.
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Faldet i grænsehandlen med nydelsesmidler skal ses i lyset af flere ting. Blandt andet blev
øl- og sodavandsafgifterne sat ned i 2013, mens sodavandsafgiften helt blev afskaffet i
2014.
Samtidig har nogle nydelsesmidler ikke været omfattet af den såkaldte indeksering af afgiftssatserne, hvilket har betydet, at realværdien af afgifterne (og dermed prisen på de pågældende nydelsesmidlet) er faldet i takt med den almindelige prisudvikling.
Endelig kan den faldende tendens i grænsehandlen med nydelsesmidler også hænge sammen med, at priser og afgifter er steget i udlandet1, så den økonomiske fordel ved grænsehandel er blevet reduceret.
De varekategorier, som står for de største andele af den samlede værdi af grænsehandlen
med nydelsesmidler, er henholdsvis øl, slik og chokolade samt sodavand.
Boks 1. Definitioner af grænsehandel

Man skelner typisk mellem traditionel grænsehandel og e-grænsehandel . Den traditionelle grænsehandel er i Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 defineret som danske forbrugeres indkøb foretaget i udlandet med henblik på at bringe varen med hjem til Danmark. Dermed omfatter den traditionelle grænsehandel også indkøb på ferierejser, som tages med hjem og køb af serviceydelser
(fx tandlægebesøg og bilreparationer mv.) E-grænsehandlen omfatter køb af varer og ydelser i
udenlandske internetbutikker.
Grænsehandlen med nydelsesmidler – dvs. cigaretter, øl, vin, spiritus, sodavand, chokolade og slik
mv. – udgør en delmængde af den traditionelle grænsehandel. Nydelsesmidlerne omfatter varer,
der typisk er afgiftsbelagte, og som derfor er særligt interessante, da grænsehandlen med disse
varer både påvirker moms- og afgiftsprovenuet i Danmark.

1

Det gælder fx for cigaretter, hvor afgifterne og dermed priserne særligt i de østeuropæiske lande er steget de senere år som
følge af, at alle medlemslande har skulle leve op til EU’s minimumssatser.
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