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Indledning 

 
Skatteministeriet har tidligere udarbejdet tre rapporter om grænsehandel, 
henholdsvis Rapport om grænsehandel 2000, Rapport om grænsehandel 
2001,  Rapport om grænsehandel 2004 og Status over grænsehandel 2005. 
 
Den seneste rapport er fra juni 2005. Denne status er en opdatering af den-
ne rapport. Skatteministeriet har opdateret skønnene over grænsehandlen, 
men har specielt haft fokus på udviklingen i grænsehandlen med tobak og 
mineralvand. Endvidere indgår illegal handel nu som et selvstændigt af-
snit. 
 
Til at opdatere skønnene har Skatteministeriet primært benyttet sig af to 
kilder fra analyseinstituttet GfK. GfK har foretaget en telefoninterviewun-
dersøgelse vedrørende danskeres grænsehandel i 1., 2., 3. og 4. kvartal 
2005, og derudover har GfK stillet de såkaldte ConsumerScan-tal for 1. og 
2. halvår 2005 til rådighed for Skatteministeriet. ConsumerScan er en da-
tabase med oplysninger fra et panel af danske husstande, som indskanner 
deres daglige indkøb.   
 
Rapporten er opbygget, som følger: 
 
Kapitel 1. Sammenfatning 
Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2005 til 2006 
Kapitel 3. Illegal handel 
Kapitel 4. Mineralvand 
Kapitel 5. Blankbånd 
Kapitel 6. Andre varer 



Status over grænsehandel 

- 2 - 

 



 Sammenfatning 

 - 3 -

Kapitel 1. Sammenfatning 

 

1. Resumé 
Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler inklusive ulovlige indførsler af 
øl og sodavand er faldende fra 4.175 mio. kr. i 2003 til 3.450 mio. kr. i 2005 
og forventes at falde yderligere med 75 mio. kr. til 3.375 mio. kr. i år. For de 
enkelte komponenter gælder: 

• Grænsehandlen med spiritus og vin er faldende.  

• Grænsehandlen med spiritus vurderes at falde fra 6,5 mio. liter i 
2004 til 6,0 mio. liter i 2005 og forventes at falde yderligere med 
0,25 mio. liter til i alt 5,75 mio. liter i 2006. 

• Grænsehandlen med vin vurderes at falde med 4 mio. liter til 20 mio. 
liter i 2005 og forventes at være uændret i 2006. 

• Grænsehandlen med øl vurderes at være faldende. Dog er niveauet 
for alle år siden 2003 opjusteret i forhold til sidste års rapport, fordi 
smugleriet nu indgår i højere grad i opgørelsen af grænsehandlen. 
Grænsehandlen vurderes til 120 mio. liter i 2004 og faldt herefter til 
115 mio. liter og forventes at falde til 110 mio. liter i 2006. 

• Grænsehandlen og ulovlige indførsler af sodavand har været i vækst 
til og med 2005, men forventes at falde fra 120 mio. liter i 2005 til 
115 mio. liter i 2006. 

• Grænsehandlen med slik og chokolade vurderes at være uændret fra 
2004 til 2005 og forventes at stige med 0,25 mio. kg. til i alt 6,0 mio. 
kg. i  2006. 

• Grænsehandlen med cigaretter er ophørt i Tyskland fra og med 
sommeren 2004, mens grænsehandlen med cigaretter købt ”tax-free” 
samt i Sydeuropa og Østeuropa vurderes at stige med 75 mio. stk. til 
500 mio. stk. i 2005 og forventes at være uændret i 2006. 

• Grænsehandlen med røgtobak er faldet fra 2004 til 2005. I 2001-
2004 var handlen konstant ca. 475 mio. gram, men faldt til 375 mio. 
gram i 2005. I 2006 forventes 325  mio. gram. 

 
Danskeres samlede forbrug af alkohol vurderes fortsat at være faldende, selv 
om afgiften blev nedsat på øl og vin med virkning fra den 9. januar 2005. 
Danskernes samlede forbrug af cigaretter er nogenlunde konstant, men der 
hjemmerulles mindre. Forbruget af cigarer og pibetobak falder fortsat trend-
mæssigt. 
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Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler stiger ifølge stikprøve-
undersøgelsen med 3,9 mia. kr. fra 5,8 mia. kr. i 2004 til 9,7 mia. kr. i 2005. 
Andre varer end de punktafgiftsbelagte nydelsesmidler udgør 75 pct. af dan-
skernes grænsehandel. Den største grænsehandelsvare er tøj. Der grænsehand-
les for et større beløb tøj end nydelsesmidler. Der er også en stor grænsehan-
del med parfume og kosmetik. Grænsehandlen med mad udgør en mindre del 
af den samlede grænsehandel end mad udgør af det samlede forbrug.  
 
Danskernes køb af andre varer i hele perioden bygger på to undersøgelser – én 
vedrørende 2004 og én vedrørende 2005. Det er en vis usikkerhed knyttet til 
undersøgelserne. Det skal også bemærkes, at undersøgelsen i visse underkate-
gorier til andre varer har meget få observationer, der opregnet til landsplan får 
stor betydning. Det gælder f.eks. et køb af planter og frø til 75.000 kr., der 
opregnet til landsplan svarer til knap 2 mia. kr. og dermed næsten 50 pct. af 
fremgangen fra 2004 til 2005. Udviklingen i grænsehandlen med andet end 
nydelsesmidler er derfor behæftet med meget stor usikkerhed. Indenfor usik-
kerheden kan man ikke afvise, at grænsehandlen med andre varer er uændret 
fra 2004 til 2005. 
 
Gennemføres den planlagte tyske forhøjelse af momsen fra 16 til 19 pct. ved 
årsskiftet, forventes nettogrænsehandlen at forbedres med ca. 500 mio. kr. i 
dansk favør. 

 
Udlændinges grænsehandel i Danmark med nydelsesmidler falder fra 2004 til 
2005 med 225 mio. kr. til 1.675 mio. kr. og forventes at være på samme ni-
veau  i 2006. 

Udlændinges grænsehandel i Danmark med andre varer vurderes at stige ca. 
0,4 mia. kr. fra 2004 til 2005 til 8 mia. kr. Det er skønnet ud fra vækst i trafik 
af udlændinge, der rejser til og gennem Danmark. 

Tyskernes grænsehandel med cigaretter kan stige kraftigt efter den gennemfø-
relse af den tyske planlagte momsforhøjelse pr. 1. januar 2007 – muligvis 
inden. 
 

2. Elementerne i grænsehandlen 
Undersøgelsens hovedresultater fremgår af tabel 1.1. Danskernes grænsehan-
del med nydelsesmidler er faldende, og udlændingenes grænsehandel ventes 
at falde efter at have toppet beløbsmæssigt i 2004. Til trods for, at flere ud-
lændinge rejser ind i Danmark, grænsehandler svenskerne færre nydelsesmid-
ler i Danmark. Danskernes grænsehandel med andre varer end nydelsesmidler 
er ifølge stikprøven steget markant, men der er som anført meget stor usikker-
hed knyttet til undersøgelsen.  
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Tabel 1.1: Samlet grænsehandel ud og ind af Danmark 2000-2006 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Skøn 
2006 

 Mio. kr. 

Danskeres køb i 
udlandet  af  ny-
delsesmidler  3.450 3.725 3.975 4.175 3.850 3.450 3.375 

Danskere, andre 
varer 5.7502) 5.7502) 5.7502) 5.7502) 5.750 9.675 9.675 

Danskeres græn-
sehandel i udlan-
det 9.200 9.475 9.725 9.925 9.600 13.125 13.050 

Udlændinges 
grænsehandel i 
Danmark, nydel-
sesmidler -1.425 -1.425 -1.425 -1.850 -1.900 -1.675 -1.675 

Udlændinge, 
andre varer1) -6.900 -6.600 -6.950 -7.300 -7.650 -8.000 -8.000 

Udlændinges 
grænsehandel i 
Danmark -8.325 -8.025 -8.375 -9.150 -9.550 -9.675 -9.675 

Nettogrænsehan-
del for benzin og 
diesel i uden-
landsk favør1) + 250 0 -500 -750 -750 -750 -750 

Nettogrænse-
handel +1.125 +1.450 +850 +25 -700 +2.700 +2.625 

1) Opgørelsen er behæftet med ekstra usikkerhed. 
2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2004 for 2000 til 
2003. 

 
2.1 Udviklingen i danskeres grænsehandel 

Skatteministeriet anvender flere kilder og metoder til at opgøre grænsehand-
len. Der tages udgangspunkt i så mange kilder som muligt. Kilder, der baserer 
sig på købernes opgørelse af grænsehandlen, er bl.a. Skatteministeriets egen 
undersøgelse foretaget af analyseinstituttet GfK. Det er en kvartalsvis inter-
viewundersøgelse, hvor der spørges til værdi og mængde af varer, der er 
grænsehandlet i perioden op til interviewet. Endvidere benyttes såkaldte pa-
neldata i ConsumerScan, der er et fast panel af husholdninger, som løbende 
videregiver oplysninger om husholdningernes køb i grænsehandlen. Dernæst 
indgår værdifulde oplysninger fra brancheorganisationer, der også stiller deres 
analyser til rådighed. Endvidere er indtægtsstatistikken fra punktafgifterne på 
grænsehandlesvarerne central, ligesom udenrigsstatistikken f.eks. bruges i 
denne status som en af flere kilder til at opgøre grænsehandlen med sodavand. 
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I det følgende gengives Skatteministeriets skøn for udviklingen i grænsehand-
len af de enkelte typer af varer. 
  
Grænsehandel med nydelsesmidler 
Grænsehandlen med alkoholholdige drikkevarer og røgtobak er faldende. 
Grænsehandlen med cigaretter er uændret, mens grænsehandlen med choko-
lade er svagt stigende. Grænsehandel og ulovlige indførsler af sodavand har 
været stigende til og med 2005, men udviklingen er nu formentlig stabiliseret. 
 
Skatteministeriet har hævet niveauet for skønnet over grænsehandlen med 
sodavand. Den tidligere stærkere vækst i grænsehandlen med sodavand efter 
afgiftsforhøjelsen i 2001 fortsatte selv efter, at afgiften blev sat ned i slutnin-
gen af 2003.  Væksten er formentlig nu ophørt. Udviklingen i grænsehandlen 
med sodavand illustrerer det problem, der ligger i, at hvis en afgift sættes op, 
kan det udløse et længere varende løft (”ketchup-effekt”) i forbrugsmønstret, 
hvor det kan være svært at reducere grænsehandlen igen, selv om afgiften 
sænkes.  
 
Skatteministeriet vurderer, at grænsehandlen med nydelsesmidler er faldet fra 
4.175 mio. kr. i 2003 til 3.850 i 2004 og 3.450 mio. kr. i 2005 og forventes at 
falde yderligere til 3.375 mio. kr. i 2006. Faldet skyldes mindre grænsehandel 
med spiritus og vin, mens den nedgangen i grænsehandel med cigaretter i 
Tyskland på grund af tyske afgiftsforhøjelser kan opgøres til 250 mio. kr.. 
Nedgangen modvirkes dog af en stigning i grænsehandlen med cigaretter i 
andre lande end Tyskland, men foreløbig ikke i samme grad, som grænse-
handlen falder i Tyskland. Det kan dog ændre sig, når de midlertidige restrik-
tioner for at grænsehandle i de nye østeuropæiske EU-lande falder bort i løbet 
af de næste år.  
 
Grænsehandlen med andre varer 
Grænsehandlen med andre varer er typisk varer (bortset fra brændsel), som 
ikke er pålagt punktafgift. Skatteministeriet har én undersøgelse til at belyse 
udviklingen i danskernes grænsehandel af andre varer. Der må forventes en 
trendmæssig fremgang værdien i af disse køb, da varer, der købes i forbindel-
se med f.eks. ferierejser, også er et udtryk for en stigende rejselyst og lyst til 
indkøbe varer, som normalt ikke er tilgængelige i Danmark.  
 
Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler vurderes at stige med ca. 
3,9 mia. kr. fra 2004 til 2005 til i alt 9,7 mia. kr. Det er især tale om ca. seks 
enkeltkøb i 2005, der opregnet til landsplan, står for ca. 2,7 mia. kr. af frem-
gangen for andre varer i alt. Heraf skyldes fremgangen på 1,9 mia. kr., at én 
person i undersøgelsen har købt planter i Tyskland for 75.000 kr., svarende til 
knap 2 mia. kr. på landsplan. Grænsehandlen med slik og chokolade er svagt 
stigende som følge af en generel stigning i forbruget. 
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Det giver ikke megen økonomisk mening at forsøge at reducere danskernes 
forøgede køb af ”andre varer” – dvs. primært tøj og visse større varige for-
brugsgoder  – ved momsnedsættelser.  Danskernes køb af andre varer er vur-
deret til 9,7 mia. kr. i 2005 og udgør således en mindre andel af det samlede 
momsbelagte privatforbrug på over 750 mia. kr. Det betyder, at det umiddel-
bare provenutab ved en momsnedsættelse ville blive meget stort i forhold til 
den reducerede grænsehandel, der kan ventes. 
 
Momsgrundlaget er ca. 650 mia. kr. svarende til en momsindtægt på godt 160 
mia. kr. i 2006. Nedsættes den danske moms med 1 pct. point svarer det til en 
bruttoskattelettelse på 6,5 mia. kr. Prisen på de momsbelagt varer og ydelser 
vil falde med 0,8 pct. Ved lavere danske priser vil danskernes grænsehandel i 
udlandet falde, og udlændingenes grænsehandel i Danmark vil stige i det 
mindste i mængde. Det er imidlertid ikke sikkert, at udlændinges grænsehan-
del i Danmark vil stige i værdi, og danskernes grænsehandel i udlandet vil 
falde beskedent. Hensynet til grænsehandlen generelt kan således ikke i sig 
selv begrunde en nedsættelse af momsen. Hvis der var et provenu til stede til 
væsentlige skattenedsættelser, ville man opnå bedre resultater ved at nedsætte 
andre skatter end momsen. Dermed ikke være sagt, at momsforskelle ikke for 
visse varegrupper har en stor betydning for grænsehandlens omfang. Men 
disse varegrupper vejer ikke meget i den samlede grænsehandel. 
 
Den illegale handel 
I Skatteministeriets opgørelser af grænsehandlen indgår implicit danskernes 
illegale handel, når der ses bort fra det organiserede smugleri. For sodavand 
og øl indgår dog også organiserede ulovlige indførsler. Skatteministeriet har i 
denne status i et selvstændigt afsnit kort redegjort for skøn over illegale han-
del af varerne i grænsehandlen. Endvidere belyses effekterne i 2004 og 2005 
af SKATs kontrolaktioner af detailhandlende i hovedstadsområdet.  
 
Der er i Status over grænsehandel 2006 valgt at lægge vægt på at illustrere 
den illegale handel med varer, der typisk indgår i grænsehandlen. Der har 
f.eks. i de senere år været fokus på illegal indførsel af mineralvand. Forskellen 
mellem ulovlig indførsel og grænsehandel er, at grænsehandel er indførsel af 
varer til eget forbrug, hvorimod ulovlig indførsel er indførsel af varer med 
henblik på videre salg uden, at der betales dansk moms, punktafgift og evt. 
emballageafgift af de indførte varer. 
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Det fremgår af kapitlet, at Skatteministeriet vurderer, at omfanget af ulovlig 
indførsel af: 
 

• sodavand udgør ca. 3-5 pct. af det samlede forbrug 
• øl udgør ca. 2-4 pct. af det samlede forbrug 
• vin udgør 1-2 pct. af det samlede forbrug 
• spiritus udgør 2-4 pct. af det samlede forbrug 
• cigaretter udgør 0-1 pct. af det samlede forbrug 

 
Det relativt lave omfang af cigaretsmugleriet er værd at bemærke i lyset af det 
omfattende smugleri, der finder sted i lande med højere afgifter.  
 
SKAT har analyseret resultaterne af kontrolindsatsen i årene 2004 og 2005 for 
de punktafgifter, der typisk er relevante i grænsehandlen.  
 
Analysen viser, at flere detailhandlende lever op til lovgivningens krav, når 
det gælder afgifterne på spiritus, vin og cigaretter end afgifterne på mineral-
vand, øl og chokolade. SKAT konkluderer, at der generelt svindles mindre 
med cigaretter og spiritus, mens emballageafgiften ligger mellem disse yder-
punkter.  
 
Geografisk konkluderer SKAT, at flere detailhandlende i København og 
Nordsjælland har problemer med at overholde lovgivningen end i resten af 
landet. 
 
 



 Sammenfatning 

 - 9 -

Tabel 1.2: Udviklingen i danskeres grænsehandel  

Grænsehandel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Skøn 
2006 

Vare (mængder): Mio. liter 
Øl 100 95 100 115 120 115 110 
Vin 25 27,5 28,5 30 24 20 20 
Spiritus, Tyskland 3 3,5 4 4,25 4,75 4,5 4,5 
Spiritus ”taxfree”, Sydeuropa 
og Østeuropa 

2,5 3,00 3,25 2,75 1,75 1,5 1,25 

Alkoholsodavand 0 0 3,5 5,5 4,5 2 2 
Vare (mængder): Mio. stk. 
Cigaretter, Tyskland 450 450 450 375 200 0 0 
Cigaretter ”taxfree”, Sydeu-
ropa og Østeuropa 

450 450 450 425 425 500 500 

Vare (mængder): Mio. gram 
Røgtobak 450 475 475 475 475 375 325 
Vare (mængder): Mio. liter 
Sodavand 30 45 50 100 105 120 115 
Vare (mængder): Mio. kg 
Chokolade 5 5 5 5,5 5,75 5,75 6 
Nydelsesmidler (værdi): Mio. kr. 
Øl 650 700 700 725 750 725 700 
Vin 675 700 725 750 600 475 500 
Spiritus, Tyskland 325 375 425 450 500 450 450 
Spiritus ”taxfree”,  Sydeuropa 
og Østeuropa 

225 250 275 225 150 125 100 

Alkoholsodavand 0 0 75 100 100 50 50 
Cigaretter, Tyskland 475 500 525 475 250 0 0 
Cigaretter ”taxfree”, Sydeu-
ropa og Østeuropa 

450 450 450 425 425 500 500 

Røgtobak 225 225 250 250 275 250 225 
Sodavand 150 225 250 450 475 575 550 
Chokolade 275 275 275 300 300 300 325 
I alt nydelsesmidler 3.450 3.725 3.975 4.175 3.850 3.450 3.375 

Andre varer (værdi): Mio. kr. 

Mad     375 400  

Medicin og kosttilskud     25 25  

Kosmetik og parfume     650 1.025  

Forbrugerelektronik og IT     700 750  

Tøj og sportsudstyr     3.500 3.125  

Tilbehør til biler mv.     25 900  

Boligudstyr og byggemate-
rialer 

    400 550  

Øvrige (ofte store) indkøb     75 2.900  

I alt andre varer2) 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 9.675 9.675 

Grænsehandel (værdi): Mio. kr. 
I alt grænsehandel 9.200 9.475 9.725 9.925 9.600 13.125   13.050 
Grænsehandel: Pct. 
- som pct. af BNP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
- som pct. af privat forbrug 1,5  1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,7  
- som pct. af vare- og tjene-

steimport 
1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,9 

1) Fra og med 2003 omfatter øl og sodavand også ulovlige indførsler. 
2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2004. Skattemini-
steriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før 2004. 
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2.2 Udviklingen i udlændinges grænsehandel 

Skatteministeriet har ikke fået nye oplysninger vedrørende udlændinges græn-
sehandel af andre varer. Opgørelsen af grænsehandlen er usikker.   
 
Tabel 1.3: Udlændinges grænsehandel i Danmark 

Grænsehandel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Skøn 
2006 

Mængder: Mio. liter 
Spiritus  1,75 1,75 1,75 3   4,0 3,5 3,50 
Vin 10  10  10  12,5  12,5  11  10 
Øl 30  30  30  35  35  25  25 
Mængder: Mio. stk. 
Cigaretter 50 50 50 60 75 100 125 
Røgtobak + + + + + + + 
 Mio. kg 
Chokolade 2 2 2 2 2 2 2 
Værdi: Mio. kr. 
Spiritus 400 400 400 625 650 575 575 
Vin 400 400 400 500 500 440 400 
Øl 375 375 375 450 450 325 325 
Cigaretter 75 75 75 100 125 150 200 
Chokolade 175 175 175 175 175 175 175 
I alt  1.425 1.425 1.425 1.850 1.900 1.675 1.675 
Andre varer1)  6.900 6.600 6.950 7.300 7.650 8.000 8.000 
I alt 8.325 8.025 8.375 9.150 9.550 9.675 9.675 
Afgiftsindtægter – 
faktorpriser 2.125 2.050 2.050 2.250 2.425 2.375 2.400 
Afgiftsindtægter – 
forbrugerpriser 2.650 2.575 2.575 2.825 3.025 2.975 3.000 

1) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2001 for årene 
2002 og 2003. Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før 2004. 

 
Skatteministeriet vurderer, at udlændinges grænsehandel i Danmarks stiger fra 
9,55 mia. kr. i 2004 til 9,68 mia. kr. i 2005, og forventer at udlændinge hand-
ler uændret 9,7 mia. kr. i 2006. Skatteministeriet har i Rapport om Grænse-
handel 2001 skønnet, at udlændinges køb af andre varer var 6,6 mia. kr. fra 
2001 og i årene fremover. 2001 er det seneste år, hvor der er egentlige under-
søgelser om udlændingenes grænsehandel i Danmark med andre varer. Dette 
skøn er usikkert. Da imidlertid 13 pct. flere udlændinge besøgte Danmark i 
2005 end i 2001, og priserne i samme periode er steget med ca. 7,7 pct., frem-
skrives udlændinges køb af andre varer til 8,0 mia. kr. for hhv. 2005 og 2006. 
 
Skatteministeriet vurderer, at udlændinge køber mindre spiritus, vin og øl i 
Danmark. Ifølge Skatteministeriets oplysninger om salg i Danmark, grænse-
handlede svenskerne generelt mindre alkohol i Danmark i 2005 og 2006 end i 
2004. Ifølge svenske kilder er svenskerens udenlandske køb af alkohol mindre 
i 2005 end i 2004. Det bekræftes også af tal fra grænsekøbmændene. Det ænd-
rede mønster for svenske grænsehandlende er ikke et udtryk for, at færre ud-
lændinge rejser til Danmark. 
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2.3 Skattestop og grænsehandel 

Skattestoppet vil til stadighed gøre det mindre attraktivt at grænsehandle i 
udlandet. Det skyldes, at netop de fleste af de varer, hvor en stor del af for-
bruget forsynes via grænsehandlen, også er pålagt en særlig afgift oftest i 
form af  et fast kronebeløb pr. enhed, f.eks. pr. liter. 
 
I takt med, at de øvrige priser i samfundet stiger, sikrer skattestoppet, at disse 
afgifter fastfryses og den reelle værdi af afgifterne udhules. Dermed mindskes 
den reelle prisforskel til udlandet, og grænsehandlen mindskes. I udlandet vil 
inflationen også udhule realværdien af udenlandske punktafgifter, hvis de 
ikke ændres. I udlandet er der imidlertid ikke skattestop. Det betyder ikke, at 
de udenlandske punktafgifter automatisk reguleres med inflationen, men at 
der gennemføres ændringer af visse af de udenlandske satser. Selv hvis man 
ser bort fra udenlandske afgiftsforhøjelser, vil et fortsat dansk skattestop imid-
lertid reducere realværdien af besparelsen ved at grænsehandle i udlandet, 
fordi de udenlandske afgiftssatser typisk er lavere end de danske afgifter og 
fordi afgifterne både i Danmark og i udlandet vil udgøre en faldende andel af 
varens pris. 
 
Fra 2001 til 2007 forventes de danske nettopriser (priser uden moms og afgift) 
at stige med i alt ca. 13 pct., svarende til knap 2 pct. årligt. I tabellen nedenfor 
fremgår den årlige reduktion af realafgiften inklusive moms for de forskellige 
nydelsesmidler ved en inflation på 2 pct.  
 
Tabel 1.4: Årlig reduktion af realafgift inkl. moms for nydelsesmidler 

  

Real nedsættelse 
af dansk pris ved 
dansk skattestop 
og 2 pct. inflation 

Real nedsættelse 
af udenlandsk pris 

ved udenlandsk 
skattestop og  

2 pct. inflation 

Real nedsættelse 
af afgiftsbetinget 
prisforskel ved 
skattestop både 
her og i udland 

Øl  kr. pr. kasse 0,58 0,14 0,44 
Bordvin  kr. pr. flaske 0,15 0,00 0,15 
Spiritus  kr. pr. flaske 1,09 0,631) 0,46 
Sodavand  kr. pr. liter 0,03 0,00 0,03 
Slik mv.  kr. pr. kg 0,36 0,00 0,36 
Cigaretter  kr. pr. 20 stk. 0,38 0,232) 0,15 
Røgtobak  kr. pr. 20 g 0,23 0,13 0,10 

1) For Tyskland. For Syd- og Østeuropa omkring 0,50 kr.  
2) For Sydeuropa med stor spredning. 

 
Det danske skattestops virkninger på realafgiftssatserne trækker alt andet lige 
i retning af, at danskeres besparelse ved grænsehandel med nydelsesmidler, 
der nu er ca. 1,60 mia. kr., realt reduceres med hen ved 30 mio. kr. årligt. Alt 
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andet lige vil det få grænsehandlen med nydelsesmidler til at falde med godt  
2 pct.   
 
Indtægterne fra nominelle afgifter på nydelsesmidler (alkohol, tobak, slik og 
sodavand) er på omkring 15,5 mia. kr. inklusive moms. Ved fortsat skattestop 
og 2 pct. inflation reduceres indtægterne med realt ca. 300 mio. kr. årligt.   
Fastholdelsen af skattestoppet vil derfor kontinuerligt reducere danskernes 
incitament til grænsehandel. 
 
Heroverfor vil der være en tendens til, at grænsehandlen stiger på grund af, at 
den internationale trafik stiger. Derfor vil grænsehandlen stige selv, hvis man 
fastholdt den reale besparelse ved grænsehandel gennem, at afgifterne såvel i 
Danmark som udlandet blev reguleret op med inflationen. 
 
Samlet vurderes dog, at skattestoppet i højere grad dæmper grænsehandlen 
end den afledte virkning på grænsehandlen af øget international trafik. Såle-
des vil grænsehandlen samlet tendere mod at falde selv uden udenlandske 
afgiftsstigninger, når man ser bort fra eventuelle ophævelser af rejsegodsre-
striktioner ved rejser til ikke EU-lande, herunder de nye EU-lande i en over-
gangsperiode. 
 
2.4 Udviklingen i forbruget af nydelsesmidler 

Set under ét er danskernes samlede forbrug af alkoholholdige drikkevarer 
faldet siden 2003.  Skatteministeriet vurderer, at forbruget falder fra hen ved 
60 mio. liter i 2003 og årene før til ca. 57,5 mio. liter ren alkohol i 2004. Fra 
2004 til 2005 er der sandsynligvis også et fald til godt 57 mio. liter. Mens det 
beregnede fald fra 2003 til 2004 var så stort, at det overstiger usikkerheden i 
beregningerne, ligger faldet fra 2004 til 2005 indenfor usikkerheden i bereg-
ningerne. Det er bemærkelsesværdigt, at forbruget falder selv om afgifterne 
på spiritus blev reduceret i slutningen af 2003 og vin og øl fik reduceret afgif-
ten fra begyndelsen af 2005. Der er sket en vis forskydning i forbrugssam-
mensætningen, således at forbruget af spiritus er steget, men forbruget af øl er 
faldet endnu mere. 
 
Derimod er danskeres forbrug sodavand og chokolade steget. Grænsehandel 
og ulovlige indførsler er steget mere end salget i Danmark er faldet for soda-
vand. Grænsehandlen med sodavand er steget til og med 2005, men væksten 
er formentlig nu afløst af et mindre fald. Det er dog ikke sikkert, jf. at der ale-
ne er erfaringer fra den første del af 2006, hvor grænsehandlen måske var 
unormalt lav på grund af vejrforhold. 
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Grænsehandlen med slik og chokolade er stigende. Da udlændinges grænse-
handel i Danmark med disse varer vurderes at være uændret, betyder det, at 
danskeres forbrug er steget. 
 
Tabel 1.5: Udviklingen i danskeres forbrug af alkoholholdige drikkeva-
rer 2001-2006 

 Øl Vin Spiritus I alt 
 Mio. liter ren alkohol 
Dansk salg:  
2001 25,0 20,4 6,1 51,4 
2002 24,5 19,6 6,2 50,2 
2003 25,2 19,8 6,8 51,9 
2004 23,0 19,3 8,1 50,5 
2005 22,4 19,9 8,1 50,4 
2006 skøn 21,6 20,0 8,2 49,8 

Grænsehandel:  
2001 5,2 3,3 2,6 11,1 
2002 5,5 3,4 3,1 12,0 
20031) 5,9 3,6 3,1 12,6 
2004 6,1 2,9 2,9 11,9 
2005  5,9 2,4 2,4 10,8 
2006 skøn 5,6 2,4 2,4 10,4 

Salg til udlændinge:  
2001 1,6 1,2 0,7 3,5 
2002 1,6 1,2 0,7 3,5 
2003 1,9 1,5 1,2 4,6 
2004 1,9 1,5 1,6 5,0 
2005  1,4 1,3 1,4 4,1 
2006 skøn 1,4 1,2 1,4 4,0 

Danskeres forbrug:  
2001 28,5 22,5 8,0 59,0 
2002 28,4 21,8 8,5 58,7 
2003 29,3 21,9 8,7 59,9 
2004 27,3 20,7 9,5 57,4 
2005 27,0 21,0 9,2 57,1 
2006 skøn 25,9 21,2 9,2 56,3 

1) Fra og med 2003 omfatter grænsehandel med øl også ulovlige indførsler. 

 
Forbruget af cigaretter inklusive hjemmerullede er stort set konstant. Forskel-
lene mellem årene kan i høj grad forklares med forskydninger i køb pga. af-
giftsændringer i ind- og udland. Der forventes en vigende tendens i de kom-
mende år. Salget af fabriksfremstillede cigaretter i Danmark stiger dog på 
grund af, at grænsehandlen i Tyskland er ophørt og på grund af mindre hjem-
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merulning. Forbruget af tobak er faldende, fordi der ryges færre cigarer og 
mindre pibe.  
 
Tabel 1.6: Udvikling i cigaretforbruget 2000-2007 

År 
 

Salg af 
cigaretter i 

DK 

- heraf til 
udlændinge 

Samlet 
grænse-
handel 

cigaretter 

Salg af 
grovskåren 

tobak 

Salg af 
fin- 

skåren 
tobak 

Til pibe-
rygning2) 

Grænse- 
handel 

røgtobak 

Samlet 
hjemme-
rulning 

Danskeres 
samlede 

forbrug af 
cigaretter4) 

  Mio. stk. Mio. gram Mio. stk. 

2000 7.050 50 900 1.0251) 1.0501) 475 450 2.050 9.950 

2001 7.200 50 900 9251) 9251) 450 475 1.875 9.925 

2002 7.150 50 900 825 900 425 475 1.775 9.775 

2003 7.8753) 60 800 725 850 400 475 1.650 10.265 

2004 8.1755) 75 625 675 725 375 450 1.475 10.200 

2005 8.0005) 100 500 550 575 350 375 1.125 9.550 

2006 8..300 125 500 525 550 325 325 1.075 9.750 
2007 8..500 200 500 500 525 300 200 1.025 9.725 

1) Korrigeret for hamstringer op til afgiftsforhøjelse januar 01, idet 2 x 75 mio. gram er flyttet fra 2000 til 2001. 
2) Forbrug til piberygning er skøn især for tidligere år, mens niveauet i 2003 er bekræftet af Tobaksindustrien. 
3) Cigaretsalget bør måske reduceres med 150-175 mio. stk. i 2003, heraf ca. 100 mio. stk., der måske bør overføres  

til 2004, og resten på grund af engangslagerforskydninger mv. 
4) Eksklusive danskeres forbrug i udlandet, men inklusive udlændinges forbrug og køb i Danmark. Også eksklusive 

forbrug af indsmuglede cigaretter. 
5) Der bør måske korrigeres for ca. 105 mio. stk. for hamstring i 2004 før afgiftsforhøjelsen pr. 9. januar 2005. 
 
2.5 Virkningerne af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme 
varer 

Skatteministeriet har på baggrund af en række forudsætninger beregnet effek-
terne af at nedsætte afgifterne på øl, vin, spiritus, sodavand, slik og tobak.  
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Tabel 1.7: Virkning af en lavere afgift på grænsehandelsfølsomme varer 

 Øl Vin Øl+vin Spiritus Soda-
vand 

Slik Tobak 

 Fald i detailpris ved afgiftsnedsættelse 

 
- 5 kr. 

pr. kasse 

- 1 kr. 
pr. 

flaske 

- 5 kr. 
pr. kasse 

og - 1 
kr. pr. 
flaske 

-10 kr. 
pr. 

flaske 

- 50 øre 
pr. liter 

- 5 kr. 
pr. kg 

1 kr. pr. 
20 

 stk. / g 

 Mio. kr. 

Provenu uændret 
mængde -204 -182 -386 -249 -175 -406 - 382 

Ændret adfærd  +62 +47 +109 +244 +34 +40 + 226 

Netto provenu -142 -135 -275 -5 -141 -141 - 156 

Selvfinansierings-
grad 30 pct. 26 pct. 28 pct. 98 pct. 19 pct. 10 pct. 59 pct. 

Ændret dansk 
grænsehandel mv. -83 -44 -127 -264 -72 -62 - 93 

Helbredsvirkning - 37 - 29 - 66 - 26 0 0 - 22 

Mindre forbrugs-
forvridning + 8 + 10 +18 + 31 + 14 + 23 + 28 

Mindre grænse-
handelsforvridning + 42 + 22 + 64 + 202 + 23 + 14 + 81 

Udlændinge + 1 + 3 + 4 - 21 0 - 7 + 111 

Ulovligt salg 0 0 0 0 + 3 + 7 - 0 

Netto samfund +14 + 6 + 20 + 187 + 40 + 35 198 

- heraf staten - 142 - 135 - 277  - 5 - 141 - 366 - 156 

- heraf borgere + 193 + 170 + 363 + 218 + 181 + 402 + 376 

- heraf helbreds-
virkning - 37 - 29 - 66 - 26 0 0 -22 

Anm.: Forudsætningerne fremgår af kapitel 6. 

 
Nedsættes ølafgiften med 5 kr. pr. kasse er bruttoprovenutabet godt 200 mio. 
kr. og nettotabet ca. 140 mio. kr. Ændret adfærd i form af større forbrug og 
mindre grænsehandel betaler således ca. 30 pct. af afgiftsnedsættelsen, når 
man ser bort fra afledte stigninger i sundhedsomkostningerne for det offentli-
ge på længere sigt.  
 
Mens staten taber ca. 140 mio. kr., vinder danske ølforbrugere ca. 190 mio. 
kr. Men sundhedsomkostningerne stiger ca. 35 mio. kr.  
 
Det ses af tabellen, at en nedsættelse af afgiften for spiritus med 10 kr. pr. 
flaske stort set er provenuneutral. Den beregnede selvfinansieringsgrad er 98 
pct. Ligeledes fås det største fald i grænsehandlen og den største samfunds-
økonomiske gevinst ved lavere afgift på spiritus. Selvfinansieringsgraden for 
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øl og vin er knap 30 pct., mens den er ca. 20 pct. for sodavand og 10 pct. for 
chokolade.  
 
Denne rangorden er robust. Det vil sige, at selv om grænsehandlen med øl og 
vin helt urealistisk blev forudsat at være det dobbelte af det mest sandsynlige, 
vil selvfinansieringsgraden for øl og vin fortsat være under det halve af den, 
der gælder for spiritus, og man vil fortsat få en mindre hjemvendt grænsehan-
del ved at nedsætte afgiften for øl og vin for brutto ca. 385 mio. kr. end ved at 
nedsætte afgiften for spiritus med brutto ca. 250 mio. kr. 
 
Det bekræftes af erfaringerne. Afgiftsnedsættelsen for spiritus i 2003 førte til 
en stigning i salget med knap 40 pct., selv om man samtidig fjernede be-
grænsninger i indførslen fra EU-lande. Nedsættelsen af sodavandsafgiften i 
2003 og ølafgiften i 2005 blev ikke efterfulgt af en stigning i salget. Derimod 
faldt salget, da andre forhold dominerede afgiftsnedsættelserne. 
 
Nedsættes afgiften for spiritus, vil danske forbrugere vinde næsten 220 mio. 
kr. og staten alene tabe 5 mio. kr. før sundhedsomkostninger på beregnet 26 
mio. kr.  
 
Den lavere selvfinansieringsgrad på øl og vin end på spiritus hænger sammen 
med, at afgiften på spiritus er ca. tre gange så høj (pr. liter ren alkohol) som 
afgiften på øl. Selv efter en mindre nedsættelse af spiritusafgiften vil afgifts-
belastningen være markant større. Det betyder, at et mersalg som følge af la-
vere afgift på spiritus vil udløse større afgiftsindtægter end ved et tilsvarende 
mersalg af øl. Det gælder især helt generelt, at nedsættelser af høje skatte- og 
afgiftssatser alt andet lige har højere selvfinansieringsgrad end lavere satser. 
 
En nedsættelse af tobaksafgifterne svarende til 1 kr. for 20 cigaretter og 1 kr. 
for 20 gram røgtobak vil give staten et provenutab på 156 mio. kr. Borgene vil 
vinde 376 mio. kr., og sundhedsomkostningerne vil stige med 22 mio. kr. 
 
Den høje selvfinansiering fremkommer bl.a. ved pga. udlændinges grænse-
handel i Danmark. Beregningerne vedrørende tobak er behæftet med væsent-
lig usikkerhed. Endvidere er det sandsynligt, at en tilsvarende forhøjelse af 
tobaksafgifterne ikke vil give en tilsvarende provenugevinst. Der lurer således 
stadig en fare for en eksplosiv vækst i danskernes grænsehandel med cigaret-
ter. Erfaringer fra Tyskland har vist, at grænsehandlen er steget markant efter 
de tyske afgiftsforhøjelser, og dertil kommer, at illegale cigaretter er blevet et 
stigende problem. Andre lande har haft tilsvarende erfaringer. Det er vanske-
ligt at forudsige, hvilken afgiftsstigning der vil udløse en permanent ændring i 
grænsehandlen og andre uønskede effekter, men der er allerede nu betydelige 
gevinster at hente ved at grænsehandle i Sydeuropa. Danskerne kan med de 
nuværende priser mange steder spare over 10 kr. pr. pakke cigaretter. Dertil 
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kommer, at det er meget let at grænsehandle cigaretter, da de fylder og vejer 
lidt i forhold til besparelsespotentialet.  
 
Desuden får danskerne i de kommende år mulighed for at grænsehandle ube-
grænsede mængder cigaretter til eget brug i de nye EU-lande i Østeuropa. 
Rejsegodsrestriktionerne vedrørende Slovenien og Tjekkiet bliver ophævet fra 
slutningen af 2007. Fra udgangen af 2008 forvinder restriktionerne for rejsen-
de fra Polen, Slovakiet og Ungarn. Og fra udgangen af 2009 vil de særlige 
overgangsregler for samtlige nye medlemslande være helt væk. 
 
For sodavand foreligger der ikke opgørelser af eventuelle sundhedsomkost-
ninger.  
 
Nedsættes afgiften på sodavand svarende til et prisfald på 50 øre pr. liter mi-
ster staten umiddelbart et provenu på ca. 175 mio. kr. Heraf kan dog ca. 35 
mio. kr. vindes igen ved større forbrug og fald i ulovligt salg samt grænsehan-
del, således at nettoprovenutabet er ca. 140 mio. kr. En afgiftsnedsættelse sva-
rende til et prisfald på 50 øre pr. liter reducerer afgiften med ca. 35 pct., men 
alene grænsehandlen med ca. 13 pct. Det skyldes, at der fortsat er en betydelig 
avanceforskel især for sodavand i dåse, samt at panten endnu ikke håndhæves 
i de tyske grænseforretninger. Når panten på et uvist tidspunkt vil blive hånd-
hævet, skønnes det at få grænsehandlen til at falde med mindst en tredjedel. 
Men det vil fortsat da gælde, at en dansk afgiftsnedsættelse vil have stort set 
den samme virkning på grænsehandelen. 
 
Skatteministeriet gennemførte i efteråret 2005 en evaluering af afgiftsnedsæt-
telsen på 80 pct. for emballage til øl og sodavand i 2005. Formålet var at styr-
ke danske produkters konkurrenceevne og at reducere grænsehandlen. Så-
fremt den resterende afgift på emballage til øl og sodavand fjernes helt opnås 
en nettogevinst for samfundet på i alt 45 mio. kr. jævnfør tabel 1.8. 
 
Tabel 1.8: Samfundsøkonomisk virkning af at fjerne afgiften på emballa-
ge til øl og sodavand  

 
Samfundsøkonomisk virkning af at fjerne afgiften 

på emballage til øl og sodavand  
 Mio. kr. 
Forbrugerne +125 
Staten    -25 
Øl- og mineralvandsfabrikanter 
(øget konkurrence)   -45 
Sundhedsomkostninger   -10 
Miljøomkostninger      0 
Netto samfundsøkonomi  +45 

Anm.: Analysen er gennemført i efteråret 2005.  
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I samme evaluering undersøges virkningerne af at halvere afgiften på embal-
lage for vin- og spiritusflasker. Det ses således af tabel 1.9, at en halvering af 
afgiften fører til en samfundsøkonomisk nettogevinst på ca. 150 mio. kr. For-
brugerne vinder hen ved 100 mio. kr. Forbruget af alkohol forventes dog at 
stige, hvilket ad åre vil øge udgifterne for andre end alkoholforbrugerne med 
ca. 35 mio. kr. Ved en mekanisk beregning øges miljøbelastningen i udlandet  
med ca. 5 mio. kr.  
 
Tabel 1.9: Samfundsøkonomisk virkning af at halvere afgiften på embal-
lage til vin- og spiritusflasker  

 
Samfundsøkonomisk virkning af at halvere afgif-

ten på emballage for vin- og spiritusflasker 
 Mio. kr. 
Umiddelbar gevinst ved lavere 
priser på vin og spiritus + 210 
Overvæltning via højere renovati-
onsgebyrer  - 115 
Netto danske forbrugere   + 95 
Udenlandske forbrugerne  + 25 
Staten + 100 
Sundhedsomkostninger    - 35 
Miljøomkostninger      - 5 
Netto samfundsøkonomi + 150 
-heraf genbruges færre flasker ved 
genpåflydning/flere smeltes + 120 
-heraf ændret forbrug af alkohol - 20 
-heraf mindre dansk grænsehandel + 50 

Anm.: Analysen er gennemført i efteråret 2005.  
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Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 
2005 til 2006 

1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark 
Siden Status over grænsehandel 2005 er der i Danmark kun sket enkelte æn-
dringer, der direkte har indflydelse på grænsehandlen, nemlig  
 
Danmark 

      •  Nedsættelse af vederlaget på blanke dvd. 
      •  Nedsættelse af passagerafgiften på flyrejser.  
 
Heller ikke i landene omkring os er der sket store ændringer siden Rapport om 
grænsehandel 2004, der kan have indflydelse på grænsehandlen. Dog er der 
sket små ændringer, og vigtigste er følgende; 
 
Tyskland 

• Forhøjelser af cigaretafgiften pr. 1. september 2005. 
• Håndhævelse af pantregler på øl og sodavand. 
• Overvejelser om forhøjelse af momsen 

 
Sverige 

• Overvejelser om nedsættelse af spiritusafgifter er ikke virkeliggjort. 
  
Norge 

• Forhøjelse af afgiften på spiritus. 
• Forhøjelse af afgiften på cigaretter. 
• Forhøjelse af afgiften på diesel. 
• Forhøjelse af afgiften på chokolade og sodavand. 
• Moms: Reduceret sats op med 2 pct. point (omfatter bl.a. sodavand og 

chokoladevarer). 
 
EU 

• Forhøjelse af cigaretafgiften i nogle af danskernes foretrukne ferielan-
de. 

• Forhøjelser af spiritusafgiften i nogle EU-lande. 
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2. Danmark 
 
2.1 Nedsættelse af vederlaget for blanke dvd 

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2006 blev det besluttet, at vederlaget 
for blanke dvd skulle nedsættes. Vederlaget nedsættes med ca. 7 kr. pr. stk. 
fra 10,07 kr. til 3 kr. pr. stk. 
 
Baggrunden for nedsættelsen er, at det danske dvd-vederlag er ca. 600 pct. 
højere end det tyske og knap 300 pct. højere end det svenske. Der er markant 
højere vederlag på dvd i Danmark end i vores omkringliggende lande, hvilket 
skaber grobund for grænsehandel. Det hidtidige høje vederlag medvirker til 
grænsehandlen med blanke dvd i Tyskland. 
 
I Danmark medfører vederlaget, at prisen på en blank dvd forøges med ca. 
400 pct. fra en engrospris på ca. 2,50 kr. til en pris inkl. vederlag på ca. 12,50 
kr. Hertil skal så lægges avance og moms, hvorved forbrugerprisen beløber 
sig til ca. 20 kr. pr. stk. 
 
Nedsættelsen af vederlaget forventes at medføre en stigning i salget af blanke 
dvd i Danmark, dels pga. af forventninger om et større forbrug, og dels fordi 
incitamentet til at grænsehandle dvd over grænsen falder, hvormed en del af 
grænsehandlen med disse vender tilbage til Danmark. Dette er dog under for-
udsætning af, at nedsættelsen af vederlaget slår fuldt ud i forbrugerpriserne.  
 
Det forventes, at nedsættelsen af vederlaget vil medføre øgede momsindtæg-
ter til staten på ca. 1,1 mio. kr. som følge af det øgede salg af blanke dvd i 
Danmark. 
 
2.2 Nedsættelse af passagerafgiften på flyrejser 

I forbindelse med aftalen om finansloven blev det også vedtaget at fjerne pas-
sagerafgiften på flyrejser. Fjernelse sker af to omgange således, at afgiften 
halveres pr. 1. januar 2006 og fjernes helt pr. 1. januar 2007. 
 
Den lavere passagerafgift på flyrejser forventes øge antallet af lavprisruter, og 
derigennem give adgang til flere afgange til flere destinationer. Det øgede 
antal afgange og de flere destinationer forventes at medføre et øget antal fly-
rejsende, hvilket kan være med til at øge den mængde spiritus, cigaretter mv. 
der købes toldfrit. 
 
Den lavere passagerafgift kan derfor være med til at øge grænsehandlen gen-
nem et øget toldfrit salg i lufthavnene. 
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3. Tyskland 
 
3.1 Tobaksafgiftsforhøjelser 

Siden Rapport om grænsehandel 2005 har Tyskland, som det blev forudsagt, 
sat afgifterne på tobak op pr. 1. september 2005.  
 
Den samlede afgift på cigaretter i Tyskland er nu højere end i Danmark. 
 
Tabel 2.1: Seneste udvikling i tobaksafgifterne i Tyskland 

 1. marts 2004- 
30. november 2004 

1. december 2004-  
31. august 2005 

Fra 1. september 
2005 

Cigaretter 61,7euro pr. 1000 stk. + 
24,23 pct. af detailpri-

sen 

75,60 euro pr. 1000 stk. 
+ 24,82 pct. af detailpri-

sen 

82,70 euro  pr. 1000 
stk.  + 25,29 pct. af 

detailprisen 

Røgtobak 27,03 euro pr. kg + 
16,67 pct. af detailpri-

sen 

30,55 euro pr. kg + 
17,94 pct. af detailpri-

sen 

34,06 euro pr. kg + 
19,04 pct. af detailpri-

sen 
Kilde: Det tyske finansministeriums hjemmeside. 

 
Hermed er incitamentet for danskere til at grænsehandle cigaretter i Tyskland 
væk, og tyskerne vil have fordel af at grænsehandle cigaretter i Danmark.  
Tyskerne har hævet alle tobaksafgifterne, dermed også på røgtobak, hvormed 
danskerne incitament til at grænsehandle dette reduceres yderligere. 
 
3.2 Momsforhøjelse 

I Tyskland opereres der med en normalsats for moms på 16 pct. og en reduce-
ret sats for fødevarer på 7 pct.  
 
Efter tiltrædelse af en ny regering i Tyskland ser det nu ud til, at den tyske 
normalmomssats sættes op fra 16 til 19 pct. fra. 1. januar 2007 – en ide der 
allerede under valgkampen blev introduceret. Det vil isoleret set føre til en 
stigning i de tyske priser på godt 2,5 pct. Der er dog, efter alt at dømme, ingen 
planer om at ændre på den reducerede sats.  
 
Af de traditionelle grænsehandelsfølsomme varer omfatter den reducerede 
sats kun chokoladevarer, hvorimod normalsatsen omfatter øl, vin, spiritus og 
mineralvand, samt andre varer som f.eks. campingvogne og hårde hvidevarer. 
En tysk forhøjelse af normalmomssatsen vil altså omfatte de fleste af de 
grænsehandelsfølsomme varer. 
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Virkning af højere tysk moms 
Hvis normalsatsen sættes op fra 16 pct. til 19 pct. vil det betyde prisstigninger 
på de omfattede varer. En vare der med 16 pct. moms kostede 100 kr. vil med 
19 pct. moms koste 102,59 kr. – med andre ord stiger priserne med 2,59 pct. 
ved en stigning i momsen fra 16 til 19 pct. I kroner og øre betyder det, at en 
flaske rødvin til 50 kr. vil stige med 1,29 kr., 3 kasser tuborg på tilbud til 160 
kr. vil stige med 4,14 kr., et køleskab til 4000 kr. vil stige med ca. 103 kr. og 
at en campingvogn til 70.000 kr. vil stige med ca. 1810 kr.  
 
Den tyske prisstigning vil derfor dæmpe grænsehandlen for nydelsesmidlerne, 
men effekten på grænsehandlen med øl, vin, sodavand mv. er overskuelig. 
Grænsehandlen med nydelsesmidler vil falde med ca. 3 pct. for øl og soda-
vand, ca. 5 pct. for vin og hen ved 10 pct. for røgtobak og spiritus. Nettogræn-
sehandlen med nydelsesmidler falder ca. 50 mio. kr. De afledte indtægter for 
de danske finanser er ca. 50 mio. kr. i punktafgifter og 10 mio. kr. i moms af 
danskernes grænsehandel med nydelsesmidler i Tyskland. 
 
Den tyske momsforhøjelse skønnes at medføre et fald i grænsehandlen med 
andre varer på ca. 10 pct. Især grænsehandlen med dyrere enkeltvarer vil falde 
så som campingvogne, nye køkkener og lignende vil falde. Det forventede 
fald i grænsehandlen med andre vare vil give en yderligere gevinst for de dan-
ske finanser på ca. 40 mio. kr. Her er det forudsat at værdien af grænsehand-
len med andre varer falder med netto ca. 200 mio. kr.  
 
Ligeledes vil tyskernes grænsehandelskøb i Danmark stige med ca. 10 pct. 
Det vil give en afledt effekt på de danske finanser på ca. 100 mio. kr., heraf 
halvdelen vedrørende ekstra afgifter på tobak og halvdelen vedrørende moms. 
Samlet vil de danske finanser blive styrket med ca. 200 mio. kr. på grund af 
den tyske momsforhøjelse. 
 
I tabel 2.2 se virkningen af en række tyske priser og besparelsen ved grænse-
handel i Tyskland. 
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Tabel 2.2: Virkningen på en række tyske priser1) 

Vare 
Grænse-
handel 

før 

Ændring i 
besparelse 

Ændring i 
besparelse 

Ændring 
i grænse-
handel 

Ændring i 
netto- 

grænse-
handel 

Gevinst 
danske 
finanser 

 Mio. liter Kr. pr. kasse Mio. kr. Mio. liter Mio. kr. 

Øl 912) - 1,632) -15 - 3 - 5 + 8  

 Mio. liter Kr. pr. flaske Mio. kr. Mio. liter Mio. kr. 

Vin 22 - 0,47 -14 - 1 - 9 + 8  

Spiritus  4,75 - 1,81 -12 - 0,4 - 33 + 30  

 Mio. liter Kr. pr. liter Mio. kr. Mio. liter Mio. kr. 

Sodavand 70 - 0,12 -8 - 2,5 - 4 + 4  

 Mio. kg  Mio. kr.  Mio. kr. 

Slik 5,8 0 0 0 0  

 
Mio. 
gram 

Øre pr. gram Mio. kr. 
Mio. 
gram 

Mio. kr. 

Røgtobak 350 - 2,17 - 8 - 24 - 8 + 11  

 Mia. kr.  Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

16 pct. varer  2,5 - 2,59  - 65 - 250 - 185 + 37  

7 pct. varer 0,4 - - - -  

I alt   - 122  - 244 + 98  
Note: beregninger er baseret på tal fra 2005. 
1) Forventede virkninger af den tyske momsforhøjelse 1. januar 2007 fra 16 til 19 pct. 
2) Omregnet til øl af pilsnerstyrke. 

 
Danskerne grænsehandlede før den tyske momsforhøjelse for godt 5 mia. kr. i 
Tyskland. Den tyske momsforhøjelse skønnes at medføre et fald i danskernes 
grænsehandel i Tyskland med 7-8 pct. i mængde svarende til ca. 350-400 mio. 
kr. ved uændrede priser. Da grænsehandelsvarerne imidlertid bliver dyrere 
falder danskernes grænsehandel i Tyskland alene med ca. 250 mio. kr. 
 
Tyskerne grænsehandler for 3-3,5 mia. kr. i Danmark. Tyskernes grænsehan-
del i Danmark skønnes at stige med 200-300 mio. kr. Alene for cigaretter er 
der udsigt til en stigning i grænsehandlen med ca. 75-100 mio. kr.  
 
Nettogrænsehandlen vil således ændre sig med ca. 500 mio. kr. i dansk favør. 
Ændringerne vil være spredt over en lang række varer. For de varer, hvor det 
afgørende er momsforskellen herunder især ved fjernkøb af f.eks. camping-
vogne vil ændringen kunne føre til en meget stor effekt, da momsbesparelsen 
ved fjernkøb af en campingvogn til 125.000 kr. i Danmark falder med ⅓ fra 
9.000 til 6.000 kr. Det skal dog understreges, at der ikke er sikkerhed for, at 
grænsehandlen med f.eks. campingvogne ophører, men alene en god chance. 
 
En stigning i den tyske moms vil dermed, alt andet lige medføre et fald i dan-
skernes incitamenter til at grænsehandle. Men det forudsætter altså, at de ty-
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ske butikker fortsat tager samme avance ved salg af varerne, ved en momssats 
på 19 pct. som de gør ved en momssats på 16 pct.  
 
Stigningen i den tyske momssats fra 16 til 19 pct. forventes at træde i kraft 1. 
januar 2007. 
 
3.3 Håndhævelse af dåsepant 

Som nævnt i Rapport om grænsehandel 2004, vedtog den tyske rigsdag et 
pant- og retursystem på engangsemballage til ikrafttrædelse ved årsskiftet 
2002/2003.  
 
På grund af problemer, bl.a. med at få etableret et landsdækkende retursystem, 
har pantet dog ikke i særlig høj grad været håndhævet indtil nu, til gavn for 
den danske grænsehandel i Tyskland, hvor danskere har kunnet købe øl og 
sodavand uden at betale pantet, hvis de underskrev en såkaldt ”eksporterklæ-
ring”. Disse eksporterklæringer har været anset som en urimelig konkurrence-
fordel for de tyske grænsehandelsbutikker i forhold til de danske butikker, 
som er tvunget til at opkræve pant, uanset hvem indkøberen er, og hvor han 
kommer fra. 
 
Den tyske regering har efter stærkt pres fra EU-kommissionen erklæret eks-
porterklæringerne i strid med reglerne, og har besluttet, at pant- og returkravet 
skal håndhæves. Hermed forpligtes de enkelte delstater til at kontrollere at 
reglerne overholdes. 
 
Imidlertid har delstaten i Slesvig-Holstein nægtet at ændre praksis, da de fort-
sat mener, at der er juridisk usikkerhed i forhold til forfatningsretlige aspekter 
og EU-retlige aspekter. EF-Domstolen slog i sin dom i december 2004 fast, at 
princippet om, at man kun kan aflevere emballagen det sted, hvor den var 
købt, er i strid med EU-retten. Netop dette mener delstatsregeringen i Slesvig-
Holstein vil være tilfældet for danske grænsehandlere, da de som regel, vil 
have svært ved at aflevere emballagen i den tyske grænsebutik. Derudover 
mener de, at reglerne om pant ikke gælder for øl mv., der føres ud af Tysk-
land, da de tyske regler om pant er lavet for at undgå affaldsproblemer i Tysk-
land, og at øl mv. købt af danske grænsehandlere ikke vil belaste det tyske 
miljø. En juridisk rapport udarbejdet til det tyske forbundsministerium for 
miljø har dog kendt Slesvig-Holsteins fortolkning af de tyske pantregler for 
uholdbar. 
  
Dette betyder, at der principielt skal betales pant for alle indkøb af øl og soda-
vand, uanset hvilket land køberen kommer fra, og hvor det forbruges. Hermed 
burde praksisen med eksporterklæringer til danske forbrugere være på vej til 
at blive afskaffet. Delstatsregeringen i Slesvig-Holstein nægter dog fortsat at 
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håndhæve pantreglerne, da de mener, at reglerne kun omfatter de tyske kun-
der. 
 
Hvis de tyske pantregler overholdes, hvilket de altså skal ifølge den tyske 
forbundsregering, og der dermed opkræves pant på indkøb af øl og sodavand 
af danske grænsehandlere, mindskes danskernes incitamentet til at grænse-
handle disse varer. Grunden er, at priserne dermed stiger svarende til pantsat-
serne, og at det er mere besværligt at skulle ned og aflevere emballagen igen 
end bare at kunne smide disse i skraldespanden. 
 

4. Sverige 
 
4.1 Overvejelser vedr. øl- og vinafgiftsnedsættelser 

I august 2004 offentliggjorde den svenske arbejdsgruppe til udredning af al-
koholsituationen den første delrapport vedr. afgift på spiritus, hvor det blev 
anbefalet at sætte afgiften på spiritus ned med 40 pct. Siden er også den sven-
ske arbejdsgruppes anden delrapport om øl og vin blevet offentliggjort. 
 
Rapporten afslørede, at en stadig større del af den svenske forbrug af alkohol 
indføres fra udlandet, bl.a. på grund af at begrænsninger i indførselskvoterne 
er ophørt. Det betyder, at den begrænsende effekt, som de høje svenske alko-
holafgifter tidligere havde på forbruget, er faldet, da befolkningen nu bare 
tager til udlandet, hvor priserne er lavere og får dækket deres forbrug.  
 
Især i Skåne, hvor afstanden til billigere alkohol i Danmark og Tyskland er 
lille, er indførslen stor – faktisk er mængden af alkohol indført fra udlandet 
her større end den mængde, der købes på Systembolaget.  
 
Det forslås i den svenske alkoholudredningsrapport at sænke afgifterne på øl 
og vin med 30 pct. Formålet med nedsættelsen skulle være at bryde det nuvæ-
rende indkøbs- og forbrugsmønster med fortsatte forøgelser i grænsehandlen 
og nedgang i det indenlandske salg, så grænsehandlen lander på et lavere ni-
veau. Afgiftsnedsættelserne forventedes at kunne mindske incitamentet til 
grænsehandel og ulovlig import, samt at stoppe nedgangen i det indenlandske 
salg. Årsagen til, at det anses som nødvendigt med dette tiltag er bl.a. den 
danske afgiftsnedsættelser på øl og vin pr. 1. januar 2005. Hovedparten af 
svenskernes grænsehandel finder dog sted andre i andre lande en Danmark. 
 
Imidlertid er alle planer om at sænke afgifterne på alkohol i Sverige for nyligt 
blevet droppet, da der ikke kunne opnås enighed Regeringen og deres støtte-
partier imellem om afgiftsnedsættelserne på alkohol. 
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5. Norge 
 
5.1 Moms 

Pr. 1. januar 2006 blev den reducerede sats på fødevarer, dvs. på bl.a. soda-
vand og chokolade, sat op fra 11 til 13 pct. Dette medfører en stigning i 
nordmænds incitamenter til at grænsehandle fødevarer i Danmark, herunder 
bl.a. sodavand og chokolade, der er grænsehandelsfølsomme varer. 
 
5.2 Afgiftsforhøjelser 

I Norge justeres en række punktafgiftssatserne årligt, så de følger pris-
udviklingen.  
 
Dette betyder, at punktafgifterne på spiritus, tobak, chokolade, sodavand, die-
sel er steget lidt i forhold til Rapport om grænsehandel 2005. Mere præcist er 
punktafgiftssatserne for de grænsehandelsfølsomme varer, med små variatio-
ner, steget med i gennemsnit 1,71 pct. fra 2005 til 2006. 
 

6. EU 

 
6.1 Cigaretafgiftsforhøjelser 

Tobaksafgiftsforhøjelserne i nogle af de lande, som er populære danske fe-
riemål (Grækenland, Spanien, Portugal og Italien) reducerer danskernes inci-
tamenter til at købe cigaretter i disse lande. Samtidigt reduceres risikoen for, 
at der opstår organiseret indførsel af cigaretter i større stil, som sker med 
f.eks. sodavand, da prisforskellen formindskes. Herudover har også Luxem-
bourg og Østrig sat cigaretafgifterne op. 
 
Herudover er nogle de nye EU-lande (Letland, Ungarn, Polen og Slovakiet) 
begyndt at sætte cigaretafgifterne op, i henhold til aftaler om dette. Men indtil 
overgangsperioderne er udløbet, må man kun medbringe begrænsede mæng-
der cigaretter fra disse lande – mere præcist må der kun indføres cigaretter 
svarende til, hvis man kom fra lande uden for EU. Derfor anses tobaksafgifts-
forhøjelserne i disse lande ikke som værende af nogen stor betydning for den 
danske grænsehandel endnu. 
 
6.2 Spiritusafgiftsforhøjelser 

Herudover er der sket spiritusafgiftsforhøjelser i Belgien, Italien, Letland, 
Ungarn, Portugal og Slovakiet, og udenfor EU, Bulgarien, hvormed dansker-
nes incitamenter til at medbringe spiritus fra disse lande formindskes.  
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Endeligt har Holland valgt at sætte spiritusafgiften ned. Dermed øges dan-
skernes incitament til at medbringe spiritus fra Holland. Holland er dog ikke 
et af de lande med flest danske turister, så betydningen anses for begrænset. 
 

7. Udviklingen i grænsetrafikken 
Tallene for grænsetrafikken er opdateret med helårstal for 2005 siden Status 
over grænsehandel juni 2005. 
 
Trafikken over den dansk-tyske landgrænse er faldet i 2005, hvoraf antallet af 
danske køretøjers passager er faldet mest.  
 
Antallet af personer der krydser Øresund er vokset markant, hvilket drives af 
en stærk vækst i trafikken over Øresundsbron. Pendlere udgør en stadig større 
andel af de rejsende over Øresund. 
 
I udenrigsflytrafikken fortsætter væksten i både charter- og ruteflyvning.  
  
7.1 Landgrænsen 

Trafikken over den dansk-tyske landgrænse tælles maskinelt, men det regi-
streres ikke direkte, hvilket type køretøj eller hvilken nationalitet der er tale 
om. I den nedenstående tabel 1 fremgår den faktiske udvikling fra 1990 til 
2001 samt skatteministeriets skøn for udviklingen fra 2002 til 2005 baseret på 
de maskinelle tællinger og stikprøveundersøgelser af grænsetrafikken foreta-
get af Vejdirektoratet i 2000 og 2001. 
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Tabel 2.3: Personbilstrafikken ind i Danmark ved landgrænsen 1990 til 
2004 

1) Tal for 2002-2005 er skøn på basis af tal fra vejdirektoratet. 

 

Hvor trafikken ind over grænsen faldt meget svagt fra 2003 til 2004 har der i 
2005 været et fald i trafikken på ca. 228.000 biler svarende til ca. 3 pct. Af 
dette fald udgør de danske personbiler ca. 60 pct.  
 
Samtidig er den generelle biltrafik i Danmark steget omkring 1 pct. i samme 
periode, og ca. 4 pct. siden 2002. Udviklingen i grænsetrafikken følger altså 
ikke den almindelige trafik udvikling. 
 
Hvorvidt danskerne trafik over grænsen, der giver mulighed for at grænse-
handle, er faldet kan vurderes udfra udviklingen ved de enkelte grænseover-
gange.  
 
I tabel 2 fremgår det, at den samlede trafik over landgrænsen i 2005 er faldet 
sammenlignet med 2004, og faldet lader til at fortsætte i 2006 når trafikken i 
første kvartal 2006 sammenlignes med 1. kvartal 2005.  
 
Der har været et fald i antallet af passanter ved samtlige grænseovergange, 
men det har dog været størst ved de vestlige overgange Rudbøl og Møllehus 
som primært benyttes af danskere. Nærmere bestemt er faldet på henholdsvis 
ca. 6 pct. og 12 pct.  
 

 Periode Danske Udenlandske I alt 

 1.000 biler 

1990 4.237 2.462 6.699 

1991 3.524 2.771 6.295 

1992 3.226 2.905 6.131 

1993 2.657 3.040 5.697 

1994 2.829 3.281 6.110 

1995 2.717 3.335 6.052 

1996 2.742 3.209 5.951 

1997 2.925 3.265 6.190 

1998 3.070 3.261 6.331 

1999 3.270 3.306 6.576 

2000 3.356 3.234 6.590 

2001 3.598 3.224 6.822 

20021) 3.767 3.401 7.168 

20031) 3.859 3.521 7.379 

20041) 3.811 3.565 7.375 

20051) 3.667 3.480 7.147 
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Ved de østlige overgange er det største fald på ca. 4 pct. sket i Kruså, hvor 
hen ved 55 pct. af passanterne er danske. Det indikerer, at det er danskernes 
trafik over grænsen der er faldet mest, hvilket også var indtrykket fra tabel 
2.1. Denne udvikling understøttes videre af at faldet ved de østlige overgange 
har været mindst ved Padborg og Frøslev, hvor andelen af udenlandske pas-
santer er højere end ved de andre overgange.  
   
Tabel 2.4: Udviklingen i den samlede trafik over landgrænsen 2004-2005 
fordelt på grænseovergange 

 
Udviklingen fortsætter i første kvartal 2006. Her er Frøslev den eneste over-
gang med øget trafik sammenholdt med 1. kvartal 2005. Da Frøslev er udlæn-
dingenes foretrukne grænseovergang og hen ved 80 pct. af passanterne er ud-
lændinge indikerer det at antallet af danske passager fortsat er faldende. 
 
Samlet set er tendensen altså at trafikken over grænsen generelt er faldet, men 
faldet er større blandt danske passanter. Altså indikerer trafikudviklingen, som 
i Status over grænsehandel juni 2005, at der foretages færre indkøbsture. 
 
7.2 Øresundsbron 

Trafikken over Øresundsbron har i de seneste år været i kraftig vækst. Således 
fremgår det af Tabel, at antallet af personer der krydser Øresund via Øre-
sundsbron er steget over 4 mio. fra 2003 til 2005.  
 
Væksten er i særlig grad sket i antallet af passanter i personbiler og tog, som 
er steget med henholdsvis 2,2 mio. og 1,3 mio. personer. Antallet af personer 
der krydser broen i bus er også højere i 2005 sammenlignet med 2003, selvom 
antallet er faldet fra 2004 til 2005. Det skyldes dog at antallet af busser i 2004 
var ekstraordinært højt.  
 

 2001 2002 2003 2004 1.kvt. 
2005 

2.kvt. 
2005 

3.kvt. 
2005 

4.kvt. 
2005 

2005 1.kvt. 
2006 

Grænse- 
overgang 

1.000 køretøjer 

Rudbøl 167 175 167 145 24 35 47 30 136 20 

Møllehus 478 480 436 355 69 79 85 79 311 61 

Sæd 866 828 869 885 169 218 263 205 855 165 

Pebers-
mark 

126 131 126 115 24 30 31 27 112 23 

Frøslev 2.165 2.232 2.292 2.368 418 587 834 507 2.347 431 

Padborg 1.645 1.754 1.881 1.924 427 475 546 454 1.901 403 

Kruså 2.211 2.334 2.367 2.369 481 604 662 534 2.281 474 

I alt 7.657 7.935 8.138 8.161 1.613 2.027 2.468 1.836 7.944 1.578 
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Udviklingen fortsætter i første kvartal  2006, hvor antallet af passanter i per-
sonbil stiger omkring 308.000 sammenlignet med første kvartal 2005. Bustra-
fikken er uændret i samme periode, mens det skønnes at antallet af togpassa-
gerer stiger omkring 100.000.  
 
Tabel 2.5: Udviklingen i persontrafikken over Øresundsbron 2003-2005 

 
Antal 

person-
biler 

Antal 
busser 

Antal passa-
gerer i per-
sonbiler1) 

Antal 
passagerer 
i busser1) 

Antal tog-
passagerer 

Antal rejsende 
over Øre-

sundsbron i alt 
 1000 stk. 1.000 personer 
2003 i alt 3.418 41 7.179 1.445 5.326 13.950 

1. kvt. 754 9 1.582 314 1.220 3.116 
2. kvt. 997 20 2.094 690 1.423 4.206 

3.kvt. 1.226 18 2.575 620 1.696 4.891 

4.kvt. 931 12 1.956 416 1.557 3.928 

2004 i alt 3.851 64 8.086 2.228 5.896 16.142 

1. kvt. 872 10 1.831 361 1.301 3.4922) 
2. kvt. 1.137 16 2.387 552 1.6202) 4.5592) 

3.kvt. 1.397 18 2.934 620 1.9252) 5.4792) 

4.kvt. 1.094 13 2.298 443 1.7752) 4.5162) 

2005 i alt 4.500 56 9.449 1.977 6.620 18.047 

1. kvt. 
2006 1.019 10 2.139 339 1.4002) 3.8782) 

1) Forudsætning 2,1 passagerer pr. personbil 35 passagerer pr. bus.  
2) Skøn.  
Kilde: Danmark Statistik, Øresundsbron og DSB. 

 
I 2005 har 28 pct. af personbilstrafikken over Øresundsbron været erhvervs-
kørsel1, hvilket er 1 procentpoint lavere end i 2004. Pendlerkørslens andel er 
samtidigt steget fra 20 til 25 pct.  
 
Den almindelige fritidskørsel udgør 23 pct. af personbiltrafikken i 2005, hvil-
ket er uændret i forhold til 2004. Til gengæld er andelen af kørsel i forbindel-
se med korte og lange ferier begge faldet med 2 procentpoint, så de nu udgør 
henholdsvis 11 og 13 pct.  
 
Sammenlignet med 2001 er sammensætningen af personbiltrafikken ændret 
markant. I 2001 udgjorde pendlerkørsel kun 5 pct. af den samlede personbil-
trafikken, mens fritid og feriekørsel udgjorde 66 pct.  
 
Den største vækst sker altså i pendlerkørslen, mens den uændrede andel fri-
tidskørsel kan henføres til en vækst i antallet af endags- og fritidsture. Det 
skyldes at Øresundsbron har indført en rabatordning for privatbilister, der ikke 
pendler.  
 
                                                 
1 Øresundsbro konsortiet 2006, Værd at vide om Øresund.  
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Nationalitetsfordelingen på de forskellige rejsetyper er omtrent uændret i for-
hold til 2004. Det vil sige, at svenskerne fortsat udgør omkring 75 pct. af fri-
tidstrafikken, 50 pct. af miniferietrafikken og omkring en tredjedel af trafik-
ken i forbindelse med længere ferier.  
 
Det lader dog til at relativt flere danskere er begyndt at tage fritids- og en-
dagsture til Sverige, da væksten i antallet af danske fritids- og endagsture væ-
ret større end svenske. Det har dog ikke givet markant udslag i opgørelsen af 
nationalitetsfordelingen på disse ture. 
 
Tabel 2.6: Udviklingen i den samlede trafik over Øresund 2003-2005 

  Helsingør-Helsingborg 
Øresundsbron personbi-

ler, busser  
og tog 

Øresund i alt 

  Mio. passagerer 

2003 i alt 11,6 13,9 25,6 

1.halvår 5,2 7,3 12,6 

2.halvår 6,4 8,8 15,2 

2004 i alt 11,6 16,1 27,8 

1.halvår 4,9 8,1 13,0 

2.halvår 6,1 10,0 16,1 

2005 i alt 11,0 18,0 29,1 
Kilde: Danmark Statistik, Øresundsbron og DSB. 
 
Personer der er bosiddende i Sverige udgør 90 pct. pendlertrafikken og ca. 66 
pct. af erhvervstrafikken, hvilket er samme fordeling som i 2004. 
 
Sammensætningen af togtrafikken er ændret i 2005 i forhold til 2004.  
 
I 2005 udgjorde pendlerne 47 pct. af de rejsende, hvilket er to pct. lavere end i 
2004. Samtidig er andelen af endagsture steget med 1 pct. 28 pct.  
 
Af de togrejsende kommer ca. 75 pct. fra Sverige og ca. 25 pct. fra Danmark. 
 
Færgelinien mellem Helsingør og Helsingborg oplevede fremgang i antallet af 
passagerer efter Øresundsbrons åbning. Fra 2001 og frem til 2004 har antallet 
af passagerer dog ligget på samme niveau omkring 11,5 mio. 
 
I 2005 er antallet af passagerer, særligt i personbiler, på Helsingør-
Helsingborg ruten dog faldet, hvilket formentlig er en konsekvens af at Øre-
sundsbrons indførelse af BroPas, jf. ovenfor.  
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Som det fremgik ovenfor er trafikken over Øresundsbron steget i samme peri-
ode, således at 62 pct. af trafikken kørte over Øresundsbron i 2005 mod 55 
pct. i 2003 og 58 pct. i 2004. 
 
Samlet set har trafikken over Øresund i 2005 været på 29 mio. passagerer, 
som det ses i Tabel.  
 
Udviklingen i trafikken på Øresundsbron som kunne konstateret i Status over 
grænsehandel juni 2005 lader altså til at fortsætte.  
 
Den stadigt voksende af andel af personbilstrafikken der udgøres af pendlere 
indikerer at en stadig mindre andel af væksten i personbilstrafikken medfører 
betydelige grænsehandelsindkøb, da pendlere antages at grænsehandle mindre 
pr. tur.   
 
Andelen af rejser der foretages i personbil fortsat stigende i 2005. Det bety-
der, at der foretages flere ture, hvor større grænsehandelsindkøb er muligt.  
 
Yderligere tager svenskerne på langt flere endagsture i Københavnsområdet 
end danskerne tager på endagsture til Skåne. Det betyder at svenskerne sand-
synligvis grænsehandler mere end danskerne under antagelse at der grænse-
handles mest på endagsture.  
 
Samlet set er antallet af ture, hvor det er  muligt at grænsehandle altså steget.  
 
7.3 Flytrafik 

Væksten i antallet af afrejsende flypassagerer fortsætter i 2005 og 2006. Såle-
des fremgår det at det samlede antal afrejsende passager fra 2004 til 2005 er 
steget med 430.000 til 9,2 mio., og med 110.000 i første kvartal 2006 sam-
menlignet med første kvartal 2005.  
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Tabel 2.7: Udvikling i antallet af afrejsende udenrigspassagerer, 2001-
2006, Københavns lufthavne, Kastrup 

 2001 2002 2003 2004 1. Kvt. 
2005 

2005 1. Kvt. 
2006 

Rejsetype: Mio. passagerer 

Non-Scheduled  
(charter og taxi) 

0,67 0,58 0,58 0,65 0,15 0,74 0,15 

     Terminerende 0,64 0,57 0,56 0,63 0,14 0,71 0,13 

     Transit/transfer 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 

        

Scheduled (rute) 7,52 7,72 7,54 8,11 1,77 8,45 1,88 

     Terminerende 3,61 3,75 4,04 4,81 1,10 5,38 1,20 

     Transit/transfer 3,92 3,98 3,51 3,30 0,67 3,06 0,68 
Kilde: Københavns Lufthavn, Kastrup. 
 
Antallet af transit eller transfer passagerer er uændret for charterflyvning og 
faldet for ruteflyvning. Væksten i antallet af afrejsende passager har altså væ-
ret blandt de terminerende passagerer.   
 
Det øgede antal rejser giver altså mulighed for mere grænsehandel. 
 
Rejsemønstret for ruteflyvninger er stort set uændret siden 2001. Tendensen 
er, at lidt færre ruteflyvninger går til det øvrige Skandinavien, mens antallet af 
ruteflyvninger til Tyskland og Frankrig er steget. 
 
Charterrejsernes rejsemønster er dog ændret forholdsvis markant i denne peri-
ode. Fra at 11 pct. af charterrejserne gik til Spanien, 18 pct. til De Kanariske 
Øer og 19 pct. til Grækenland i 2001, er de tilsvarende andele i 2005 på 6 pct., 
15 pct. og 14 pct. Disse traditionelle charterrejsemål har måttet vige for de 
forholdsvis nye rejsemål som Tyrkiet og Bulgarien, som er gået fra at have 
andele af charterrejserne på henholdsvis 8 og 1 pct. til andele på 18 pct. og 4 
pct.2  
 
De nye rejsemål er kendetegnet ved lavere afgifter og priser end de traditio-
nelle rejsemål, hvilket øger sandsynligheden for at der grænsehandles i bety-
delige mængder på disse rejser. Der er dog rejsegodsrestriktioner i forhold til 
disse lande, hvilket mindsker muligheden for stor grænsehandel.  
 

                                                 
2 Kilde: Statens Luftfartsvæsen. 
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7.4 Udviklingen i den samlede trafik 

Den samlede trafik ind i Danmark i 2005 var på ca. 48,5 mio. personer, det 
svarer til en stigning på ca. 4,7 mio. personer i forhold til 2001. Danskerne 
udgør ca. 19,7 mio. af de indrejsende og udlændinge ca. 28,7 mio.  
 
Tabel 2.8: Sammensætning af den samlede persontrafik til Danmark i 
2001, 2004 og 2005 

  2001 2004 2005 

2004 revideret 

Antal 
indrej-
sende 

personer 

 - heraf 
danskere 

 - heraf 
udlæn-
dinge 

Antal 
indrej-
sende 

personer 

 - heraf 
danskere 

 - heraf 
udlæn-
dinge 

Antal 
indrej-
sende 

personer 

 - heraf 
danskere 

 - heraf 
udlæn-
dinge 

  Mio. personer 
Landgrænsen:             
 -personbiler 13,36 7,56 5,80 14,42 8,00 6,42 13,97 7,70 6,26 
 -busser 1,46 0,81 0,65 1,46 0,81 0,65 1,46 0,81 0,66 
 -tog mv. 0,50 0,25 0,25 0,29 0,15 0,15 0,28 0,14 0,14 
Havneby-
List,færger 

3,50 1,40 2,10 0,20 0,09 0,09 0,19 0,09 0,09 

Østersøen, færger 0,21 0,11 0,11 4,00 1,40 2,60 4,07 1,42 2,64 
I alt Tyskland 19,03 10,12 8,91 20,37 10,46 9,91 19,96 10,16 9,80 
Sverige:              
Øresund, færger 6,30 2,10 4,20 5,81 1,94 3,87 5,51 1,84 3,67 
Øresund, bro 5,60 1,90 3,70 8,07 2,26 5,81 9,02 2,26 6,77 
Øresund i alt 11,90 4,00 7,90 13,88 4,20 9,68 14,53 4,09 10,44 
Lange ruter, Sve-
rige 

1,62 0,51 1,11 1,65 0,58 1,07 1,55 0,54 1,00 

I alt Sverige 13,52 4,51 9,01 15,52 4,77 10,75 16,08 4,63 11,45 
Andre:              
Norge, færger 1,90 0,60 1,30 2,01 0,56 1,45 2,00 0,56 1,44 
UK, Polen og 
færøerne, færger 

0,17 0,10 0,10 0,14 0,07 0,07 0,13 0,06 0,06 

Lufttrafik:              
Kastrup 4,30 2,50 1,80 5,44 2,99 2,45 6,09 3,35 2,74 
Kastrup Transit 3,90 0,00 3,90 3,32 0,33 2,99 3,09 0,31 2,78 
Andre lufthavne 1,00 0,80 0,20 1,03 0,82 0,21 1,12 0,90 0,22 
Lufthavne i alt 9,20 3,30 5,90 9,79 4,10 5,69 10,30 4,32 5,98 
Alt i alt 43,82 18,45 25,37 47,83 19,96 27,86 48,48 19,74 28,73 
Anm.: 2004 tal revideret med helårstal i forhold til skøn i Rapport om grænsehandel 2004. 
 
Mønsteret for danskernes rejser ind i Danmark er forskudt i 2005 i forhold til 
2001, hvor hen ved halvdelen kom ind fra Tyskland og en fjerdedel fra Sveri-
ge, mens resten kom via lufthavn eller med færge fra Norge, Storbritannien 
eller Polen. I 2005 kom lidt færre danskere ind via landegrænsen fra Tyskland 
og via Øresundsbron eller færgerne fra Sverige. Mens en større andel af dan-
skerne kom til landet via flyvemaskine.  
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I samme periode er antallet af udlændinge der rejser ind i Danmark steget med 
lidt over 13 pct. fra 2001 til 2005. Fremgangen skyldes at flere udlændinge 
ankommer til Danmark via lufthavn og fra Sverige.  
 

8. Sammenfatning 
Samlet set er der ikke sket tiltag i Danmark, der forventes at have indflydelse 
på grænsehandlen.  
 
Dog er der sket nogle ændringer i landene omkring os, der kan have indfly-
delse på grænsehandlen.  
 
Tabel 2.9 viser de samlede ændringer, både indenlandske og udenlandske, der 
forventes at have en indflydelse på grænsehandlen. 
 
Tabel 2.9: Oversigt over samtlige ændringer med påvirkning af grænse-
handlen 

Fortegn på 
ændring 

Ændring siden sidst Fortegn på 
ændring 

Kommende ændring 

+ 
Nedsættelse af vederlaget på blanke 
Dvd 

+ Tysk momsforhøjelse 

+ Tysk tobaksafgiftsforhøjelse + Tysk håndhævelse af pantregler 

+ Norsk forhøjelse af spiritusafgift   

+ Norsk tobaksafgift forhøjelse    

+ Norsk dieselafgiftsforhøjelse   

+ 
Norsk forhøjelse af afgift på choko-
lade og sodavand 

  

+ 
Norsk forhøjelse af momsen på 
fødevarer 

  

+ Græsk cigaretafgiftsforhøjelse   

+ Spansk cigaretafgiftsforhøjelse   

+ Portugisisk cigaretafgiftsforhøjelse   

+ Italiensk cigaretafgiftsforhøjelse   

+ Portugisisk spiritusafgiftsforhøjelse   

+ Italiensk spiritusafgiftsforhøjelse   
+ Ungarsk spiritusafgiftsforhøjelse   
+ Bulgarsk spiritusafgiftsforhøjelse   
- Hollandsk spiritusafgiftsnedsættelse   

 
Som det ses af tabel 2.9 er der både tiltag med positive og negative påvirknin-
ger på grænsehandlen, set fra et dansk synspunkt. Det ses også, at der er flest 
tiltag, der medfører positive konsekvenser i dansk favør. 
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Kapitel 3. Illegal handel 

Der er i Status over grænsehandel 2006 valgt at lægge vægt på at belyse den 
illegale handel med varer, der typisk indgår i grænsehandlen. Der har f.eks. i 
de senere år været fokus på illegal indførsel af mineralvand. Forskellen mel-
lem ulovlig indførsel og grænsehandel er, at grænsehandel er indførsel af va-
rer til eget forbrug, hvorimod ulovlig indførsel er indførsel af varer med hen-
blik på videre salg uden at der betales dansk moms, punktafgift og evt. embal-
lageafgift af de indførte varer. 
 
Skatteministeriet vurderer, at omfanget af ulovlig indførsel af: 
 

• sodavand udgør ca. 3-5 pct. af det samlede forbrug 
• øl udgør ca. 2-4 pct. af det samlede forbrug 
• vin udgør 1-2 pct. af det samlede forbrug 
• spiritus udgør 2-4 pct. af det samlede forbrug 
• cigaretter udgør 0-1 pct. af det samlede forbrug 

 
SKAT har analyseret resultaterne af kontrolindsatsen i årene 2004 og 2005 for 
de punktafgifter der typisk er relevante i grænsehandlen. Analysen viser at: 
 

• Flere detailhandlende lever op til lovgivningens krav når det gæl-
der afgifterne på spiritus, vin og cigaretter end afgifterne på mine-
ralvand, øl og chokolade. SKAT konkluderer, at der generelt 
svindles mindre med cigaretter og spiritus, mens emballageafgiften 
ligger mellem disse yderpunkter. 

 
• Geografisk konkluderer SKAT, at flere detailhandlende i Køben-

havn og Nordsjælland har problemer med at overholde lovgivnin-
gen end i resten af landet. 

 
• Det relativt lave omfang af cigaretsmugleriet er værd at bemærke i 

lyset af det omfattende smugleri, der finder sted i lande med højere 
afgifter.  

  
Kapitlet er opbygget således: 
 
Afsnit 1. Illegal handel 
Afsnit 2. SKATs kontrolindsats af varer, der typisk købes i grænsehandlen 
Afsnit 3. Appendiksfigurer til SKATs undersøgelse af illegal handel 
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1. Illegal handel 
Illegal handel 
Der har i de senere år været særlig fokus på illegal indførsel af mineralvand.  
 
Forskellen mellem illegal indførsel og grænsehandel er, at grænsehandel er 
indførsel af varer til eget forbrug, hvorimod illegal indførsel er indførsel af 
varer med videresalg for øje uden at der betales dansk moms, punktafgift og 
evt. emballageafgift af de indførte varer. 
 
Den ulovlige handel foregår på flere måder. Der er den traditionelle, hvor 
f.eks. forretningsdrivende selv kører til Tyskland og køber sodavand. Det kan 
være sodavand fra Østeuropa eller almindelige tyske eller danske sodavand 
købt i grænsehandelsbutikkerne. I andre tilfælde er handlen mere organiseret, 
hvor kioskerne får leveringer enten på dags- eller ugebasis fra et centralt la-
ger. Hver anden af de forretningsdrivende, som SKAT kontrollerede i 2005, 
havde problemer med regnskabet eller solgte ubeskattede varer i form af øl, 
sodavand, vin , spiritus, cigaretter eller chokolade, jf. afsnit 2 nedenfor. 
 
I Rapport om grænsehandel 2004 har Skatteministeriet særskilt set på priserne 
på sodavand solgt i kiosker. I det følgende gennemgås en delvis opdatering af 
undersøgelsen. 
 
Der kan i nogle kiosker eller andre faste udsalgssteder observeres priser langt 
under normalprisen i andre forretninger. De lave priser betyder at den forret-
ningsdrivende må sætte penge til ved hvert legalt salg, med mindre sodavan-
dene er købt til særlig lav indkøbspris.  
 
Til illustration betragtes en 2 liters Coca-Cola solgt i engangsemballage til 
17,50 kr. Eksemplet i tabellen nedenfor illustrerer to forhold. Dels at lave pri-
ser på mineralvand i sig selv indikerer at der er tale om illegal handel. Dels at 
der for kioskejeren er et stort umiddelbart incitament til at sælge sodavand og 
undgå at betale afgifter og moms.  
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Tabel 3.1: Priselementer for 2 liters Coca-Cola i engangsemballage 

 Priselementer for 2 liters Coca-Cola 

Afgiftsart Kr. pr. stk. 

Detailpris            17,50 

Moms              3,50 

Afgift              2,30 

Emballageafgift              0,64 

Pris ekskl. moms og afgifter             11,06 

Engrospris varierende fra               10-15 

Overskud/underskud 1,06  til  -3,94 

 
Det skal dog bemærkes, at der fra tid til anden sælges 2 liters Coca-Cola i 
engangsflaske i dagligvareforretningen Netto til 15 kr. pr. stk. En lav udsalgs-
pris betyder ikke nødvendigvis, at der er snydt med afgifter.  
 
Skatteministeriets vurdering af omfanget af illegal handel 
I Skatteministeriets opgørelser af grænsehandlen er den illegale handel delvist 
inkluderet. Men en vis del kan også være udeladt. 
 
Grænsehandlen opgøres i rapporterne primært ud fra undersøgelser om, hvad 
borgerne oplyser de har købt i udlandet og i visse tilfælde, hvad der er solgt i 
grænseforretninger. 
 
Nogle borgere oplyser, at de har foretaget meget store indkøb. Selv om det 
ikke helt kan udelukkes i enkelte tilfælde, er det usandsynligt at de pågælden-
de personer kan forbruge så store mængder som de oplyser at have købt i ud-
landet. Hvis de varer, der hentes i udlandet uden dansk afgift, ikke forbruges 
af den rejsende selv, er der tale om ulovlige indførsler. 
 
Når grænsehandlen opgøres udfra grænseforretningernes salg vil det både 
omfatte lovlig grænsehandel og ulovlige indførsler. 
 
Undersøgelserne kan imidlertid ikke afdække indførsler, der foretages mere 
professionelt ved indkøb uden om de sædvanlige forretninger i grænselandet 
mv. 
 
De ulovlige indførsler, er indførsler, der sælges uden at der er betalt de skyl-
dige afgifter. En del af smugleriet foregår nærmest erhvervsmæssigt. En stor 
del heraf sælges via fast udsalgssted. Men salget kan også ske på anden måde, 
f.eks. via personer på større arbejdspladser, der er kendte for at kunne leverer 
smuglervarer mv. 
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En anden gruppe har mere karakter af misforstået hjælpsomhed overfor ven-
ner, familie og bekendte. Varerne sælges, men det er måske alene til indkøbs-
prisen. Der er en glidende overgang mellem de to grupper. Og i begge tilfælde 
er der tale om ulovlige indførsler. 
 
Skatteministeriet har ikke haft adgang til informationer3, der opgør den sam-
lede illegale handel med grænsehandelsvarerne. Der foretages dermed ikke 
eksplicitte skøn over den illegale handel. Undtagelsen er dog opgørelser af 
illegal handel med sodavand og chokolade. Skatteministeriet anvender Bryg-
geriforeningens tidligere estimat over det ulovlige salg af sodavand på mellem 
20 og 25 mio. liter, jf. tekstboks 1, i dette afsnit. Endvidere har Skatteministe-
riet vurderet omfanget af illegal handel med slik og chokolade til 2,5 mio. kg. 
på basis af oplysninger fra branchen. Det fremgår af tekstboks 1, at der er en 
maksimal grænse for omfanget af den illegale handel. Det kan belyses ved, at 
der gennemføres en sammenregning af danskernes samlede forbrug af den 
pågældende vare, dvs. inklusiv den illegale handel og derefter sammenlignes 
dette forbrug med det øvrige Europa.  
 
Betragtes summen af grænsehandel, illegal handel og det afgiftspligtige salg, 
vil et urealistisk højt eller lavt forbrug pr. indbygger i forhold til de lande, vi 
normalt sammenligner os med, være en indikator for om vurderingen af  
grænsehandlen eller den illegale handel enten er høj eller lav. Da det afgifts-
pligtige salg er en kendt størrelse, vil urealistiske høje/lave skøn over forbru-
get målt pr. indbygger skyldes urealistiske vurderinger af grænsehandel eller 
illegal handel.  
 
Ved opgørelse af danskernes forbrug skal der også tages højde for udlændin-
ges køb i Danmark. Udlændinges køb i Danmark kendes ikke eksakt. Det er 
hovedsagelig svenskerne, der grænsehandler i Danmark. I Sverige følges 
grænsehandlen ligeledes og disse informationer indgår i Skatteministeriets 
vurdering af udlændinges køb i Danmark.  
 
Omfanget af grænsehandel og illegal handel kendes ikke eksakt. Når omfan-
get af grænsehandel eller illegal handel vurderes ud fra f.eks. interviewunder-
søgelser eller andre forbrugerundersøgelser, bør estimatet holdes op overfor 
mere sikre kilder, f.eks. det afgiftspligtige salg og derfra vurderes det, hvor-
vidt estimatet fortsat er holdbart. 
 
Mens det er vanskeligt at fastslå niveauet af illegal handel ud fra en enkelt 
forbrugerundersøgelse, kan undersøgelserne, når de gentages over en længere 

                                                 
3 SKAT er ved at foretage en undersøgelse, der skal opgøre den illegale handel med udvalgte 

varegrupper. Undersøgelsen er imidlertid ikke afsluttet ved redaktionens afslutning. 
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periode, imidlertid være nyttige til at belyse udviklingen i f.eks. niveauet af 
den illegale handel.  
 
Da Skatteministeriet ikke på nuværende tidspunkt har kilder til direkte opgø-
relse af den illegale handel, illustreres omfanget ved et eksempel med ud-
gangspunkt i danskernes grænsehandel med sodavand. Skatteministeriet vur-
derer grænsehandlen til ca. 75 mio. liter i 2006 og danskernes forbrug af ulov-
ligt indførte sodavand til ca. 20 mio. liter ud af et samlet dansk forbrug på 530 
mio. liter. Den illegale handel med sodavand skønnes således til at udgøre 
knap 4 pct. af det samlede forbrug. Der er måske tale om et overkantsskøn. 
 
Det fremgår således af tabellen nedenfor, at værdien af grænsehandlen i ek-
semplet udgør ca. 210 mio. kr., hertil kommer moms således at det samlede 
direkte tab kan opgøres til 260 mio. kr. Derudover må forventes øgede ind-
tægter af øvrige skatter såfremt den illegale økonomi ophører og bliver hvid 
økonomi. 
 
Tabel 3.2: Eksempel til illustration af illegal handel, svarende til 4 pct. af 
det samlede forbrug af varen 

 2006 
 Drikkeklarstyrke mio. liter Punktafgift- og moms 
 Mio. liter/mio. kg              Mio. kr. 

Mineralvand               20 29 
Øl                 21 61 
Vin                 7 56 
Spiritus              0,9 68 
Chokolade 2,5 mio. kg 45 

Værdi faktorpris 
(værdi i alt inkl. 
moms) 

        259 

 
Udover de nævnte varer finder der en vis smugling af cigaretter sted. Dan-
skernes forbrug af cigaretter er på 8-9 mia. stk. når man ser bort fra hjemme-
rullede cigaretter. Måtte 4 pct. heraf være smuglet er punktafgiftstabet herved 
hen ved 300 mio. kr. 
 
De nævnte 4-5 pct. er som anført et overkantsskøn i det mindste, hvis de ulov-
lige indførsler fortolkes snævert som dem, hvor videresalget sker erhvervs-
mæssigt f.eks. ved salg fra butikker eller gennem håndlangere. 
 
Tages alt med er andelen imidlertid større. 
 
I  tabel 3.2 A er vist et meget usikkert bud på, hvor store indførslerne er som 
andel af det samlede forbrug. 
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Tabel 3.2 A: Skatteministeriets vurdering af illegale indførslers andel af 
det samlede forbrug 

 Grænsehandel 
og illegale ind-
førsler i alt  

Heraf  
lovlig 

Heraf 
salg til 
bekendte 

Heraf er-
hvervsmæssig 
karakter 

Yderligere 
mulige illega-
le indførsler 

 Pct. 
Sodavand 21 13 3-5 3-5 0 
Øl 20 12 4-6 2-4 0 
Vin 11 8 1-2 1-2 0-2 
Spiritus  25 19 2-4 2-4 1-3 
Cigaretter 6 5 0-1 0-1 1-4 

1) Identificeret med en vis usikkerhed. 
2) Et usikkert skøn, der ikke indgår i Skatteministeriets opgørelse. 
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Boks 1: GfK’s interviewundersøgelse af illegal handel 

Bryggeriforeningens vurdering af grænsehandel og illegal handel 

Bryggeriforeningen offentliggjorde den 8.8.05 en analyse af grænsehandel og det illegale salg 
af øl og sodavand, udført af GfK. Skatteministeren har kommenteret analysen i svar til Skatte-
udvalget, jf. svar på spm. nr. 48 af 3.11.2005 og tekstboksen refererer svaret. I det følgende 
sammenholdes undersøgelsen af danskernes samlede forbrug af øl og sodavand med det øvrige 
Europa. Undersøgelsen indgår som kilde til opgørelserne af grænsehandel i kapitel 4 og 6. 
 
GfKs opgørelse af danskernes forbrug af øl (2005) 
Bryggeriforeningen vurderer grænsehandel og illegal handel til: 
Grænsehandel til eget brug: 133  mio. liter 
Illegal grænsehandel til videreslag   61      ” 
Illegale handel via fast udsalgssted 194      ” 
Afgiftspligtigt via restauranter 150      ” 
Afgiftspligtigt salg 432      ” 
Udlændinges køb i Danmark   40      ” 
Dansk forbrug i alt  790 mio. liter  øl eller 138 liter øl pr. indbygger 
 
Det fremgår af figur 1, at ifølge denne opgørelse, er danskere de mest øldrikkende i EU, mens 
Skatteministeriet opgør forbruget til 109 liter pr. dansker. 

Figur 1: Forbrug af liter øl pr. indbygger i EU 
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GfKs opgørelse af danskernes forbrug af sodavand (2005) 
Bryggeriforeningen vurderer grænsehandel og illegal handel til: 
Grænsehandel til eget brug:  154 mio. liter 
Illegal grænsehandel til videreslag    27   ” 
Illegale handel via fast udsalgssted    29   ” 
Afgiftspligtigt via restauranter    80   ” (Skatteministeriets skøn) 
Afgiftspligtigt salg  742    ” 
Dansk forbrug i alt                              1.032 mio. liter sodavand eller 191 liter pr. indbygger 
 

Skatteministeriet finder det urealistisk, at forbruget af øl og sodavand skulle være betydeligt 
højere i Danmark end i de øvrige EU-lande (herunder i lande med betydeligt lavere afgifter). 
Det tyder således på, at interviewundersøgelsen klart overvurderer det illegale salg, hvilket 
understreges af usikkerheden i denne type undersøgelser. 
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Figur 2: Forbrug af liter ikke-alkoholiske drikke p r. indbygger i EU 
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Det fremgår af figur 2, at ifølge Bryggeriforeningens opgørelse, er danskere de mest soda-
vandsdrikkende i EU, mens Skatteministeriet opgør forbruget til 103 liter pr. dansker. 
 

 

2. SKATs kontrolindsats af varer, der typisk købes i 
grænsehandlen 
Til dette års status over grænsehandlen har SKAT analyseret resultaterne af 
kontrolindsatsen i årene 2004 og 2005 vedrørende de afgifter, som er relevan-
te i relation til grænsehandlen. Kontrolindsatsen vedrører den samlede kon-
trolindsats på området dvs. kontrol af såvel importører, detailhandlere som 
producenter. Den illegale handel er således en delmængde af de resultater, 
analysen omfatter. 
 
2.1 Konklusion af SKATs kontrol af punktafgifter 

Når SKAT foretager en kontrol i en virksomhed, er der forud gået et analyse-
arbejde, herunder observationer med henblik på at finde frem til de virksom-
heder, hvor der er størst sandsynlighed for, at der ikke betales de lovpligtige 
afgifter. Ud fra kontrolresultaterne kan man altså ikke slutte om virksomhe-
dernes generelle vilje til at efterleve reglerne ændres, da dette ville kræve en 
analyse på baggrund af en tilfældig stikprøve af virksomheder der skal kon-
trolleres. 
 
Resultatet af kontrolindsatsen på området viser, jf. tabel 3.5, at for afgifterne 
på spiritus, vin og cigaretter er der forholdsvis lave træfprocenter, mens der 
for afgifterne på mineralvand, øl og chokolade er høje træfprocenter. Embal-
lager ligger midt i mellem. Dette bekræfter det indtryk SKAT har, at det netop 
er disse afgifter giver problemer i kiosk- og grønthandlermiljøet. Kontrolin-
strumenterne stempelmærker og banderoler gør, at svindelmulighederne er 
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meget begrænsede vedrørende cigaretter og spiritus. Undersøgelsen viser og-
så, at træfprocenterne er højst i København og Nordsjælland. 
 
Kontrol ved efterfølgende besøg viser, at de forretninger, hvor der var uover-
ensstemmelse ved første besøg også kan have det ved andet besøg. Omvendt 
er det sandsynligt, at hvis alt var i orden på første besøg er alt formentlig også 
i orden ved andet besøg. 
 
Undersøgelsen viser, at der er sket et fald i det samlede reguleringsbeløb4 fra 
2004 til 2005, samtidig med at antallet af kontroller er stigende og træfprocen-
ten er på samme niveau eller stigende. Dette skyldes formentlig, at forretnin-
gerne har begrænsede varelagre. Årsagen til dette kan være den stigende risi-
ko for beslaglæggelse mv. som følge af SKATs stigende indsats. 
 
Det fremgår af undersøgelsen, at træfprocenten er højest hos uregistrerede 
virksomheder, der ikke direkte er registrerede efter punktafgiftsloven, dvs. 
større for detailhandlere end for registrerede virksomheder, f.eks. importører 
mv. Det skyldes bl.a., at afsløringen af ulovligheder hos registrerede virksom-
heder er betydelig vanskeligere, da disse virksomheder netop har lov til at 
have varerne liggende i uberigtiget stand indtil den 15. i den efterfølgende 
måned. En anden forklaring er, at de registrerede virksomheder har større 
kendskab til afgiftspligten, da de er registrerede. 
 
For pantkontroller er der tale om meget høje træfprocenter med et faldende 
antal kontroller i løbet af 2005. De høje træfprocenter skyldes som nævnt at 
det er muligt på forhånd at udvælge de virksomheder, der er relevante til kon-
trol. Når antallet af kontroller falder, må det derfor tages som udtryk for, at 
der ikke er så meget mere at komme efter. Tilbagemeldinger fra kontrolind-
satsen i København bekræfter også dette billede. 
 
Ved genbesøg for at kontrollere pant er der tale om meget høje træfprocenter. 
Som ved afgiftskontroller er der sket målrettet udvælgelse, som ved observa-
tion i forretningen inden kontrollen påbegyndes kan gøres næsten 100 pct. 
sikker. 
 
Resultaterne af kontrollen ved grænserne viser, at der især har været en stig-
ning vedrørende mineralvand fra 2004 til 2005 fra  116.627 til 339.944 liter. 
 
Ressourceindsatsen på sodavandsområdet giver lavere udbytte end SKATs 
øvrige kontrol af moms og afgifter.  

                                                 
4 Ved et reguleringsbeløb forstås skatteværdien af de ændringer, som kontrolindsatsen af den 

pågældende virksomhed, selskab og personer har resulteret i.  
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2.2 Smugling 

Den systematiske grænsekontrol er ophørt, men toldkontrollen foretager fort-
sat stikprøvevise kontroller i lufthavne, ved landegrænser og færgehavne for-
bundet med færgeruter til udlandet. Omfanget af smugleri afsløret af toldkon-
trollen er nøje forbundet med toldmyndighedens indsats, og der bør tages for-
behold for mulige ujævnheder i kontrolintensiteten over tid. Der bør endvide-
re understreges, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng imellem omfanget 
af toldkontrollens afsløringer og det faktiske omfang af smugleri. 
 
Tabel 3.3 og tabel 3.4 viser omfanget af smugleri i udvalgte punktafgiftsplig-
tige varer, som toldkontrollen har afsløret i at blive forsøgt indsmuglet til 
Danmark via landegrænser, færge- eller lufthavne. 
 
Tabellerne nedenfor viser, at der fra 2004 til 2005 er sket en betydelig stig-
ning i mængden af afslørede indsmuglede mineralvand fra 116.627 til 
339.944 liter, hvilket svarer til en tredobling. Der er i samme periode sket et 
fald i indsmuglingen af øl og vin på hhv. 23 og 8 pct. 
 
Tabel 3.3: Mineralvand, øl og vin forsøgt indsmuglet ved indre grænse 
(EU-lande) i 2004 og 2005  

 2004 2005 

 liter 

Mineralvand 116.627 339.944 

Øl 524.280 403.623 

Vin 16.615 15.348 
Note: Mineralvand, øl og vin er grundet de tilladte mængder kun relevante ved indre grænser. 
Kilde: SKAT. 

 
Det fremgår af tabel 3.4, at langt hovedparten af de smuglede cigaretter afslø-
res ved den ydre grænser via personer eller bagage. Der var i 2005 således 94 
pct. af de afslørede indsmuglede cigaretter, som blev beslaglagt ved den ydre 
grænse via personer eller bagage. Der er samlet set sket et markant fald i an-
tallet af afslørede indsmuglede cigaretter fra knap 20 mio. stk. i 2004 til godt 
10 mio. stk. i 2005. Omfanget af afsløret indsmuglet spiritus er faldet fra 
9.842 liter i 2004 til 7.327 liter i 2005, hvilket svarer til et fald på 26 pct. 
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Tabel 3.4: Spiritus og cigaretter forsøgt indsmuglet ved indre grænse 
(EU-lande) og ydre grænse (Ikke EU-lande) i 2004 og 2005 opdelt på kon-
troltype 

 2004 2005 
Spiritus liter 

Indre grænse   
Personer/Bagage 684 2.801 
Trafikmidler 7.980 3.660 

Ydre grænse   
Personer/Bagage 777 818 
Trafikmidler 401 48 

I alt 9.842 7.327 
Cigaretter Stk. 

Indre grænse   
Personer/Bagage 250.403 450.430 
Trafikmidler 233.515 29.335 

Ydre grænse   
Personer/Bagage 15.479.237 9.897.078 
Trafikmidler 3.763.044 152.356 

I alt 19.726.199 10.529.199 
Kilde: SKAT. 
Note: Toldkontrol af personer og bagage sker typisk i lufthavne, mens toldkontrol af trafikmidler sker ved lande-
grænser og færgeruter til andre lande. 

 

2.3 SKATs kontrol af punktafgifter 

I SKATs kontrolaktioner viser det sig tydeligt, at der foregår flere overtrædel-
ser når det gælder afgifterne på mineralvand, øl og chokolade i forhold til 
afgifterne på vin og emballage. Der er færre overtrædelser for afgifterne på 
spiritus og cigaretter. 
 
Det fremgår af tabel 3.5 at træfprocenten i 2005 var 63,5 pct., 67,3 pct. og 
73,8 pct. for hhv. mineralvands-, øl- og chokoladeafgifter mod 39,2 pct. og 
46,5 pct. for vin- og emballageafgifter, mens træfprocenten på spiritus- og 
cigaretafgifter lå noget lavere på 30,1 pct. og 7,3 pct. 
 
Træfprocenten angiver for hvert se-nummer, der er kontrolleret for en given 
afgiftsart, om der er sket en regulering5.  
 
Kontrolresultaterne skal derudover fortolkes med forsigtighed, da intensiteten 
af kontrollerne ofte vil ændres, hvis der konstateres ændringer i afgiftsund-

                                                 
5 Det bemærkes, at antallet af kontrollerede se-numre ikke entydigt kan tolkes som antallet af 

virksomheder, da hver virksomhed kan have mere end ét se-nummer. Dertil kommer, at et 
se-nummer kan være kontrolleret mere end én gang i løbet af et år. 
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dragelsen. Det skyldes, at hvis kontrolmedarbejderne i et givent område f.eks. 
konstaterer, at tingene er ved at blive bragt i orden i de kontrollerede virk-
somheder og derfor stopper kontrollerne for de givne afgifter i en periode, så 
vil der ikke foretages yderligere ”forgæves” kontroller, og derved vil træfpro-
centen blive ”kunstig” høj.  
 
Tabel 3.5: Træfprocent og antal kontroller for mineralvands-, øl-, vin-, 
emballage-, chokolade-, spiritus- og cigaretafgifter i 2004 og 2005 

 2004 2005 

Afgiftsart Træfpct. Antal Træfpct. Antal 

Mineralvand 50,4 345 63,5 419 

Øl 61,6 211 67,3 403 

Vin 31,2 170 39,2 370 

Emballage 61,9 357 46,5 217 

Chokolade 65,7 233 73,8 366 

Spiritus 20,6 136 30,1 206 

Cigaretter 16,3 43 7,3 55 

I alt 51,2 1.495 55,0 2.036 
Kilde: SKAT. 

 
Det fremgår af tabel 3.5 at træfprocenten for øl- og mineralvandsafgifterne er 
steget fra 2004 til 2005. Sammenholdes med appendiksfigur 1 og 2 fremgår, 
at træfprocenten svinger fra kvartal til kvartal for disse to afgifter. For øl- og 
mineralvandsafgifterne falder træfprocenten i 3. og 4. kvartal 2005 fra det 
høje niveau i 2. kvartal 2005, mens der for chokolade- og spiritusafgifterne er 
en tendens til stigende træfprocent over perioden, jf. appendiksfigur 5 og 6. 
 
Det er som nævnt vanskeligt at drage entydige konklusioner, dels fordi de 
kontrollerede se-numre ikke er udvalgt tilfældigt, dels kan kontrolfrekvensen 
ændres forholdsvis hurtigt, hvis der sker ændringer i træfprocenten. 
 
Der er endvidere set en betydelig stigning i antallet af kontroller for samtlige 
afgiftsarter bortset fra emballageafgiften fra 2004 til 2005. Resultaterne for 
kontroller vedrørende emballageafgift skyldes afgiftsnedsættelsen6, som 
sammenholdt med den nedre bagatelgrænse betyder, at unddragelserne skal 
være anseelige for at resultere i en regulering. 
 

                                                 
6 Der blev vedtaget en afgiftsnedsættelse på emballage til øl og mineralvand med virkning fra 

d. 27.12.2003 og tilsvarende blev afgiften på emballage til alkoholsodavand nedsat med 
virkning fra d. 20.12.2004. 
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Kontrolresultater på virksomhedsniveau 
Afsnittet ovenfor viste resultaterne af de kontroller, der blev gennemført i 
2004 og 2005. I dette afsnit ses der på resultaterne af kontrollerne opdelt på 
virksomhedsniveau, idet en virksomhed selvsagt kan have fået foretaget mere 
end én kontrol om året. 
 
Tabel 3.6 viser den regionale fordeling af resultaterne ved kontrollerne på 
virksomhedsniveau for de syv afgifter. Der er her taget udgangspunkt i de 
Told- og Skatteregioner, som de enkelte virksomheder kontrolleres af. Træf-
procenten angiver, at der har været træf i én eller flere af de syv afgifter, der 
blev kontrolleret for. Det fremgår af tabellen, at den klart højeste træfprocent 
findes i København, hvor træfprocenten for 2004 og 2005 set under ét (den 
næstsidste kolonne i tabellen) lå på 71,1 pct., mens den næsthøjeste træfpro-
cent findes i Nordsjælland/Bornholm med 60,7 pct. Til sammenligning var 
gennemsnittet for hele landet på 57,0 pct.  
 
Tabel 3.6: Træfprocent og antal kontrollerede virksomheder for mine-
ralvands-, øl-, vin-, emballage- og chokoladeafgifter i alt fordelt på regio-
ner i 2004 og 2005 

 2004 2005 2004 og 2005 

Region Træfpct. 

Antal  
kontrolle-
rede virk-
somheder 

Træfpct. 

Antal  
kontrolle-
rede virk-
somheder 

Træfpct. 

Antal  
kontrolle-
rede virk-
somheder 

København 66,2 195 68,3 400 71,1 536 

Nordsjæl-
land/Born-
holm 

63,3 109 50,0 78 60,7 173 

Sydsjælland 51,9 131 36,2 138 46,2 251 

Fyn 26,7 45 23,9 71 26,2 107 

Nordjylland 55,9 34 34,3 35 47,0 66 

Østjylland 33,9 115 71,4 133 55,9 238 

Vestjylland 46,8 62 46,2 26 48,8 82 

Sydjylland 45,0 40 46,0 37 47,9 71 

I alt 52,4 731 56,1 918 57,0 1.524 
Note: Der skete med fusionen den 1/11-2005 mellem kommunernes skatteforvaltninger og ToldSkat en ændring i den 
geografiske inddeling, så nogle af virksomhederne er blevet omplaceret i det nye SKAT i forhold til den oprindelige 
geografiske inddeling. Der er dog tale om forholdsvis få virksomheder, der ikke ændrer afgørende på fortolkningen 
af tallene i tabellen. 
Kilde: SKAT. 

 
Træf ved opfølgende kontrolbesøg 
Det er relevant at undersøge, om kontrollerne har haft en effekt, hvilket kan 
belyses ved at betragte træfprocenten i de virksomheder, der har fået foretaget 
mere end én kontrol. I dette afsnit ses der dels på, hvordan træfprocenten har 
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været ved opfølgende kontroller i hvert af årene 2004 og 2005 samt samlet set 
over begge år. 
 
Tabel 3.7 viser for 2004 og 2005, hvad træfprocenten er ved første besøg samt 
et af de opfølgende besøg blandt de virksomheder, som har fået foretaget me-
re end ét kontrolbesøg i løbet af året. Ved træf forstås her, at der er sket en 
regulering for en eller flere af de syv afgifter. Tabellen er konstrueret således, 
at hvis en virksomhed efterfølgende i løbet af f.eks. 2004 har fået foretaget 3 
kontrolbesøg (altså 4 besøg i alt), og der var træf vedrørende en eller flere af 
de syv afgifter i blot ét af disse efterfølgende besøg, tæller dette som et træf. 
 
Det fremgår af tabel 3.7, at der er høj træfprocent i 2004 og 2005 blandt de 
virksomheder, hvor der også var træf ved det første besøg. Således er træfpro-
centen på 84,6 pct. i 2004 blandt virksomheder, hvor der var træf ved det før-
ste besøg. Træfprocenten stiger til 94,2 pct. i 2005 blandt de virksomheder, 
hvor der var træf i første besøg. 
 
Tabel 3.7: Træfprocent og antal kontrollerede virksomheder for mine-
ralvands-, øl-, vin-, emballage-, chokolade-, spiritus- og cigaretafgifter 
under et i 2004 og 2005 

 2004 2005 

Træf ved før-
ste besøg 

Træf ved et  
af de efterfølgende besøg 

Træf ved et  
af de efterfølgende besøg 

 Ja Nej Antal Ja Nej Antal 

 Pct.  Pct.  

Ja 84,6 15,4 149 94,2 5,8 277 

Nej 26,2 73,8 126 26,5 73,5 215 

I alt 57,8 42,2 275 64,6 35,4 492 
Note: Der er set bort fra virksomheder, som har fået foretaget et besøg i 2004 og et opfølgende besøg i 2005. 
Kilde: SKAT. 

 
Blandt de virksomheder, hvor der ikke var træf ved det første besøg, men som 
alligevel har fået foretaget et efterfølgende kontrolbesøg, ligger træfprocenten 
noget lavere, nemlig på 26,2 pct. i 2004 og 26,5 pct. i 2005. Der er både i 
2004 og 2005 flere virksomheder, som har fået foretaget efterfølgende kon-
trol, hvis der var træf ved første besøg i forhold til, hvis der ikke var træf ved 
første besøg, hvilket bekræfter, at de virksomheder, der kontrolleres, vælges 
ud fra en risikovurdering og er således ikke tilfældigt udvalgt.  
 
Tabel 3.8 viser resultaterne af kontrollerne i 2004 og 2005 set under ét. Det er 
interessant at bemærke, at antallet af kontrollerede virksomheder i tabellen 
stort set svarer til summen af antallet af kontrollerede virksomheder i hvert af 
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årene 2004 og 2005, jf. tabel 3.7. Der er altså 12 virksomheder, som har fået 
mere end ét kontrolbesøg i både 2004 og på ny i 2005. 
 
Det fremgår af tabel 3.8, at træfprocenten blandt de virksomheder, hvor der 
var træf ved det første besøg i 2004 og 2005 set under et, blev på knap 89,2 
pct., mens træfprocenten ligger markant lavere på 28,1 pct. blandt de virk-
somheder, hvor der ikke var træf ved det første besøg. 
 
Tabel 3.8: Træfprocent og antal kontrollerede virksomheder for mine-
ralvands-, øl-, vin-, emballage-, chokolade-, spiritus- og cigaretafgifter 
samlet set for både 2004 og 2005 

 2004 og 2005 

Træf ved 
første besøg 

Træf ved et  
af de efterfølgende besøg 

 Ja Nej Antal 

 Pct.  

Ja 89,2 10,9 424 

Nej 28,1 71,9 331 

I alt 62,4 37,6 755 
Kilde: SKAT. 

 
Reguleringsbeløb ved kontrollerne 
I de kontroller, hvor der er træf og har kunnet konstateres afgiftsunddragelse 
på én af de syv afgifter, sker der en regulering af den kontrollerede afgift. 
Som det ses i nedenfor, falder reguleringsbeløbene markant fra 82,6 mio. kr. i 
2004 til 15,7 mio. kr. i 2005. For 2004 skal det bemærkes, at der er foretaget 
en enkelt meget høj regulering på godt 27 mio. kr. Ses der bort fra denne, bli-
ver den samlede regulering på 55,2 mio. kr. i 2004. 
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Tabel 3.9: Reguleringsbeløb ved kontroller for mineralvands-, øl-, vin-, 
emballage-, chokolade-, spiritus- og cigaretafgifter i 2004 og 2005 

 2004 2005 
 kr. 

Gennemsnitligt reguleringsbeløb  
pr. kontrol med træf  

 
107.896 

 
14.044 

Reguleringsbeløb i alt 82.648.572 15.715.890 

Reguleringsbeløb: Pct. 
1-499 22,7 39,1 
500-999 14,1 17,3 
1.000-2.499 18,5 17,6 
2.500-4.999 12,8 8,3 
5.000-9.999 8,5 6,0 
10.000-19.999 5,4 3,8 
20.000- 18,0 7,9 

I alt 100,0 100,0 
Note: I 2004 var der en meget stor regulering på godt 27 mio. kr. Ses der bort fra denne, bliver summen på 55,2 mio. 
kr. og den gennemsnitlige regulering pr. kontrol på 72.206 kr. (med en spredning på 348.979). 
Kilde: SKAT. 

 
Det fremgår af tabel 3.9, at 22,7 pct. af reguleringerne i 2004 var på under 500 
kr., mens det tilsvarende tal i 2005 var steget til 39,1 pct. Det fremgår der-
næst, at 74 pct. af reguleringerne i 2005 var på under 2.500 kr. Der er med 
andre ord sket en betydelig reduktion af spredningen i de gennemsnitlige re-
guleringsbeløb fra 2004 til 2005, hvilket afspejler, at der beløbsmæssigt kon-
stateres markant lavere unddragelser, når der er træf i virksomhederne.  
  
I forhold til det samlede reguleringsbeløb, som SKAT foretog på hele kon-
trolområdet for moms, A-skat og afgifter, udgør reguleringsbeløbet i 2004 
(eksklusiv den ekstreme observation) på de syv afgifter 2,3 pct. Dette kan 
sammenholdes med, at ressourceforbruget på disse kontroller udgjorde nogen-
lunde den samme andel på 2,9 pct. af det samlede ressourceforbrug på kon-
troller af moms, A-skat og afgifter. I 2005 ændres dette forhold markant, idet 
reguleringsbeløbet for de syv afgifter falder til 0,7 pct. af de samlede regule-
ringer for moms, A-skat og afgifter, mens andelen af det samlede ressource-
forbrug på disse kontroller stiger til 3,3 pct.  
 
I det følgende undersøges, om den kontrollerede virksomhed (se-nummer) 
også er registreret for den afgiftsart, der kontrolleres. En kiosk skal eksempel-
vis ikke være registreret for øl- eller mineralvandsafgifter medmindre, denne 
kiosk selv importerer øl og mineralvand.  
 
Det fremgår af tabel 3.10, at der for de syv afgiftsarter under ét er sket en stig-
ning i træfprocenten fra 57,8 pct. i 2004 til 66,3 pct. i 2005 blandt de virk-
somheder, der ikke er registreret for den kontrollerede afgift, mens der er sket 
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et fald i træfprocenten fra 35,4 i 2004 til 32,5 pct. i 2005 blandt de virksom-
heder, der er registreret for den kontrollerede afgift. 
 
Tabel 3.10: Træfprocent, antal kontroller og reguleringsbeløb ved kon-
trollerne for alle syv afgifter i 2004 og 2005 opdelt på, om det kontrolle-
rede se-nummer er registreret for afgiften 

 2004 2005 

 Træfpct. Antal 
Reg.beløb 

(kr.) 
Træfpct. Antal 

Reg.beløb 
(kr.) 

Med registrering  
for mindst én  
af de syv afgifter 

35,4 438 33.169.203 32,5 683 7.583.133 

Uden registrering  
for nogen  
af de syv afgifter 

57,8 1.057 22.068.121 66,3 1.353 8.132.757 

Note: Der er set bort fra en meget stor regulering på godt 27 mio. kr. i 2004. Hvis en virksomhed er kontrolleret for 
mere end én afgift, f.eks. både mineralvands- og ølafgifter, vil den optræde to gange i tabellen. Summen angiver altså 
ikke antallet af ”unikke” virksomheder.  
Kilde: SKAT. 

 
Det fremgår dernæst af tabel 3.11, hvor træfprocent og reguleringsbeløb er 
udspecificeret på de syv afgiftsarter, at der er sket en nedgang i reguleringsbe-
løbene både blandt de virksomheder, der er registreret for en af de kontrolle-
rede afgiftspligter, samt også blandt de virksomheder, der ikke er registreret 
for en afgiftspligt. Nedgangen er klart størst blandt de kontrollerede virksom-
heder, der er registreret for den kontrollerede afgift. 
 



Status over grænsehandel 

 - 54 -

Tabel 3.11: Træfprocent, antal kontroller og reguleringsbeløb ved kon-
trollerne for mineralvands-, øl-, vin-, emballage-, chokolade-, spiritus- og 
cigaretafgifter i 2004 og 2005 opdelt på, om det kontrollerede se-nummer 
er registreret for afgiften 

 2004 2005 

Afgiftsart Træfpct. Antal 
Reg.beløb 

(kr.) 
Træfpct. Antal 

Reg.beløb 
(kr.) 

Mineralvandsafgift       
Med registrering 58,8 51 8.360.645 64,1 64 156.312 
Uden registrering 49,0 294 1.865.187 63,4 355 1.479.114 

Ølafgift       
Med registrering 38,2 34 994.336 35,2 71 377.178 
Uden registrering 66,1 177 5.553.972 74,1 332 1.052.215 

Vinafgift       
Med registrering 21,0 100 1.563.406 18,1 171 739.579 
Uden registrering 45,7 70 1.212.108 57,3 199 1.899.565 

Emballageafgift       
Med registrering 48,1 104 12.677.392 41,9 136 546.666 
Uden registrering 67,6 253 5.155.274 54,3 81 1.175.980 

Chokoladeafgift       
Med registrering 50,7 69 7.883.570 50,4 113 4.992.370 
Uden registrering 71,9 164 6.013.757 84,2 253 2.296.686 

Spiritusafgift       
Med registrering 3,5 58 788.706 10,5 86 624.028 
Uden registrering 33,3 78 1.100.595 44,2 120 198.348 

Cigaretafgift       
Med registrering 18,2 22 901.148 4,8 42 146.500 
Uden registrering 14,3 21 1.167.228 15,4 13 30.849 

Note: Der er set bort fra en meget stor regulering på godt 27 mio. kr. i 2004. Hvis en virksomhed er kontrolleret for 
mere end én afgift, f.eks. både mineralvands- og ølafgifter, vil den optræde to gange i tabellen. Summen angiver altså 
ikke antallet af ”unikke” virksomheder.  
Kilde: SKAT. 

 
Det fremgår af tabel 3.11, at reguleringsbeløbene er faldet for alle afgifterne 
fra 2004 til 2005, og at de største fald sket for virksomheder, som har fået 
foretaget en kontrol vedrørende mineralvandsemballage- eller cigaretafgifter-
ne. 
 
Faldet i det samlede reguleringsbeløb og i det gennemsnitlige reguleringsbe-
løb fra 2004 til 2005 skyldes blandt andet øget kontrolfrekvens, som blev 
iværksat i forbindelse med FairPlay-kampagnerne i 2005. En øget kontrolfre-
kvens indebærer lavere reguleringsbeløb, dels udvides kontrolindsatsen i for-
hold til mindre detailhandlere (kiosker og grønthandlere), dels forkortes kon-
trolperioden siden den seneste kontrol. Endvidere er reguleringerne beløbs-
mæssigt reduceret som følge af kontrollens præventive effekt, der betyder, at 
virksomhederne begrænser lagre af de ulovlige varer mest muligt. 
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3.3 Pantkontroller 

Det har siden den 15. juli 2005 været muligt for SKAT at beslaglægge upant-
mærkede øl og mineralvand som led i tilsynet med pantbestemmelserne, der 
blev indført i forbindelse med iværksættelsen af Fairplay-kampagnerne. I det 
følgende begrænses analysen til pantkontroller foretaget i 2005.  
 
Pantkontrol blev introduceret på Sjælland i 2005 og er fra 2006 udvidet til 
resten af landet. Antallet af registrerede pantkontroller er behæftet med usik-
kerhed som følge af registreringsproblemer i sagsstyringssystemet. 
 
Der er foretaget 216 pantkontroller i 2005, hvilket resulterede i en beslaglæg-
gelse ved 84,3 pct. af kontrolbesøgene. Det fremgår af tabel 3.12, at 98 af 
periodens 216 pantkontroller (45 pct.) blev gennemført i juli og august måned 
og at træfprocenten var 96,9 pct. 
 
Tabel  3.12: Træfprocent og antal pantkontroller i 2005  

 Kontrolniveau 

 Træfpct. Antal pantkontroller 

Juli 93,9 33 

August 98,5 65 

September 93,8 32 

Oktober 52,4 42 

November 73,1 26 

December 88,9 18 

I alt 84,3 216 
Note: Pantkontrol blev mulig fra 15. juli 2005.Tabellen viser træfprocenten for pantkontroller, hvor træfprocenten 
angiver andelen af kontroller, som resulterede i en beslaglæggelse. 
Kilde: SKAT. 

 
Der er tale om et relativt højt antal pantkontroller, idet der til sammenligning 
på landsplan blev foretaget hhv. 419 og 403 kontroller for mineralvands- og 
ølafgifter i 2005, jf. tabel 3.5. 
 
Endvidere er den gennemsnitlige træfprocent ved pantkontroller (84,3 pct.) 
betydeligt højere end træfprocenten for kontroller for mineralvands- og ølaf-
gifter, der var på hhv. 63,5 og 67,3 pct., jf. tabel 3.5.  
 
Tabel 3.13 viser den regionale fordeling af pantkontrollerne, der i 2005 be-
grænser sig til København, Nordsjælland/Bornholm samt Sydsjælland. Det 
fremgår, at 148 af samtlige 216 pantkontroller (69 pct.) er foretaget i Køben-
havn, hvilket resulterede i en betydelig træfprocent på 96,6 pct. 
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Tabel 3.13: Træfprocent og antal pantkontroller fordelt på regioner i 
2005 

 2005 

Region: Træfpct. Antal pantkontroller  

København 96,6 148 

Nordsjælland/Bornholm 89,3 28 

Sydsjælland 35,0 40 

Fyn - - 

Nordjylland - - 

Østjylland - - 

Vestjylland - - 

Sydjylland - - 

I alt 84,3 216 
Note: Pantkontrol blev mulig fra 15. juli 2005. Der skete med fusionen den 1/11-2005 mellem kommunernes skatte-
forvaltninger og ToldSkat en ændring i den geografiske inddeling, så nogle af virksomhederne er blevet omplaceret i 
det nye SKAT i forhold til den oprindelige geografiske inddeling. Der er dog tale om forholdsvis få virksomheder, 
der ikke ændrer afgørende på fortolkningen af tallene i tabellen. 
Kilde: SKAT. 

 
Der er regionale udsving i træfprocenterne. Der var træf ved 96,6 pct. af pant-
kontrolbesøgene i København og ved 89,3 pct. i Nordsjælland/Bornholm, 
mens der var kun var 35 pct. træf i Sydsjælland. 
 
En del af de 216 pantkontroller foretaget i 2005 er gentaget kontrolopfølg-
ning, hvilket typisk forekommer, hvis det første kontrolbesøg resulterer i en 
beslaglæggelse og dermed foranlediger en fornyet opfølgende pantkontrol i 
virksomheden.  
 
Det fremgår af tabellen nedenfor, at der i 2005 er foretaget pantkontrol i 187 
virksomheder (se-numre), hvilket resulterede i beslaglæggelser i 83,4 pct. af 
virksomhederne. Ud af de 187 virksomheder fik 18 virksomheder foretaget et 
eller flere opfølgende kontrolbesøg, hvilket resulterede i en beslaglæggelse i 
94,4 pct. af virksomhederne ved det andet kontrolbesøg, jf. tabel 3.14. 
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Tabel 3.14: Træfprocent og antal pantkontrollerede virksomheder i 2005  

 Første besøg Andet besøg 

 Træfpct. 
Antal  

kontrollerede 
virksomheder  

Træfpct. 
Antal  

kontrollerede 
virksomheder 

Juli 92,9 28 100,0 1 

August 98,2 55 100,0 8 

September 96,3 27 100,0 3 

Oktober 51,2 41 - 0 

November 77,3 22 66,7 3 

December 85,7 14 100,0 3 

I alt 83,4 187 94,4 18 
Note: Pantkontrol blev mulig fra 15. juli 2005. 
Kilde: SKAT. 

 
Der er som nævnt foretaget opfølgende pantkontrolbesøg i 18 virksomheder, 
hvoraf samtlige virksomheder fik foretaget en beslaglæggelse ved det første 
kontrolbesøg. Det fremgår af tabel 3.15, at der derefter i 17 virksomheder 
(94,4 pct.) kunne foretages en beslaglæggelse på ny ved ét af de efterfølgende 
besøg.  
 
Tabel 3.15: Træfprocent og antal pantkontrollerede virksomheder, som 
har fået foretaget flere kontrolbesøg i 2005 

 2005 

Træf ved første 
besøg 

Træf ved et  
af de efterfølgende besøg 

 Ja Nej Antal 

 Pct.  

Ja 94,4 5,6 18 

Nej - - 0 

I alt 94,4 5,6 18 
Note: Pantkontrol blev mulig fra 15. juli 2005. 
Kilde: SKAT. 

 
Træfprocenten ved opfølgende pantkontrolbesøg i virksomheder, som har fået 
foretaget en beslaglæggelse ved det første pantkontrolbesøg, (94,4 pct.) er 
med andre ord på højde med den tilsvarende træfprocent for virksomheder, 
der blev kontrolleret for en af de syv afgifter (94,2 pct.), jf. tabel 3.7. 
 
Det fremgår endvidere af tabel 3.15, at der i 2005 ikke blev foretaget nogen 
opfølgende pantkontrolbesøg i virksomheder, som ikke tidligere havde fået 
foretaget en beslaglæggelse ved det første besøg. 



Status over grænsehandel 

 - 58 -

SKAT registrerer ikke mængden af beslaglæggelser, som bliver foretaget ved 
pantkontroller. Det er Dansk Retursystem A/S, som varetager oplagringen af 
de beslaglagte varer, og deres registreringer udgør derfor en god alternativ 
mulighed til at opgøre mængden af beslaglæggelser.  
 
Tabel 3.16 viser antallet af beslaglagte enheder oplagret hos Dansk Retursy-
stem A/S. Det fremgår, at der i 2005 blev oplagret 424.220 stk. dåser eller 
flasker for SKAT. 
 
Tabel 3.16: Antal beslaglagte enheder ved pantkontroller i 2005  

 Antal beslaglagte enheder 

Juli 180.566 

August 77.574 

September 10.177 

Oktober 109.556 

November 7.896 

December 38.451 

I alt 424.220 
Note: Pantkontrol blev mulig fra 15. juli 2005. 
Kilde: SKAT. 

 
Der blev i de første to uger, efter pantkontrollerne blev iværksat, beslaglagt 
180.566 enheder svarende til 43 pct. af periodens samlede beslaglagte enhe-
der. 
 
3.4 Bøder 

I de kontroller, hvor der konstateres afgiftsunddragelse på én af de syv afgif-
ter, sker der en regulering af den kontrollerede afgift. Der kan efterfølgende i 
disse kontroller yderligere udstedes en bøde. I 2005 blev 60,7 pct. af de 1.119 
kontroller, hvor der var træf og dermed en regulering, efterfølgende sendt til 
ansvarsvurdering for at få en vurdering af, om der samtidig kunne udskrives 
en bøde. Det er ikke muligt at give en vurdering af, hvor mange sager der re-
sulterer i bødeforlæg.  
 
Registreringen af kontrolsagerne understøtter ikke en nøjagtig opgørelse over, 
hvor mange ansvarssager, der i sidste ende resulterer i et bødeforlæg. Det skal 
endvidere bemærkes, at selvom reguleringerne er relativt beskedne, så kan det 
efterfølgende bødekrav godt være af betydelig størrelse, og normalt er bøden i 
størrelsesordenen 5.000 kr. for det første vareområde, hvor der konstateres 
ubeskattede punktafgiftspligtige varer. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer 
ulovlige ubeskattede punktafgiftspligtige varer på flere vareområder, er bøden 
maksimalt 7.500 kr. uanset om overtrædelsessagen vedrører to eller flere af-



Illegal handel 

- 59 - 

giftsområder. Bøden er indtil videre fastsat efter principperne for almindelig 
kumulation, hvilket søges ændret ved Fairplay II lovforslaget. 
 
På pantområdet har det endnu ikke været muligt at rejse administrative bøde-
sager, som det sker ved afgiftskontrollerne. Miljøstyrelsen er ansvarlig for 
tilsynet med pantbestemmelserne, og derfor har Miljøstyrelsen indleveret sa-
ger for anklagemyndigheden. Det er ikke muligt at foretage en nærmere opgø-
relse af omfanget af straffesager opstået som resultat af pantkontrollerne.  
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3. Appendiksfigurer til SKATs undersøgelse af illeg al 
handel 
 
Appendiksfigur 1: Den kvartalsvise træfprocent for mineralvandsafgift 
for 2004 og 2005 

 
 
Appendiksfigur 2:. Den kvartalsvise træfprocent for ølafgift for 2004 og 
2005 
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Appendiksfigur 3:. Den kvartalsvise træfprocent for vinafgift for 2004 og 
2005 

 
 
Appendiksfigur 4:. Den kvartalsvise træfprocent for emballageafgift for 
2004 og 2005 
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Appendiksfigur 5:. Den kvartalsvise træfprocent for chokoladeafgift for 
2004 og 2005 

 
 
Appendiksfigur 6:. Den kvartalsvise træfprocent for spiritusafgift for 
2004 og 2005 
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Appendiksfigur 7:. Den kvartalsvise træfprocent for cigaretafgift for 
2004 og 2005 

 
 
Appendiksfigur 8:. Den kvartalsvise træfprocent for de syv afgifter i alt 
for 2004 og 2005 
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Kapitel 4. Sodavand 

Resultatet af undersøgelsen af grænsehandlen med sodavand viser, at: 
 

• Grænsehandlen med sodavand vurderes at stige til 95 mio. liter i 2005 
fra 80 mio. liter i 2004. Derved udgør grænsehandlen ca. 17 pct. af 
danskernes samlede forbrug af sodavand. Udover grænsehandlen er 
der en ulovlig indførsel af sodavand på ca. 25 mio. liter.  

• Priserne på sodavand er steget i både Danmark og Tyskland. Således 
koster sodavand 6,6 kr. pr. liter i Danmark og 4,8 kr. pr. liter i Tysk-
land. Det svarer til en prisforskel på 1,8 kr. mens moms- og afgiftsfor-
skellen udgør 1,7 kr. Dertil kommer fordelen ved, at den tyske dåse-
pant fortsat ikke håndhæves, hvilket betyder at den samlede fordel ved 
at grænsehandle sodavand i Tyskland er 3,3 kr. pr. liter. 

• Prisforskellen er indsnævret fra 2004 til 2005. Den større grænsehan-
del skyldes, at Coca-Cola er blevet bedre repræsenteret på markedet.  

 
Kapitlet er opbygget således: 
Afsnit 1. Udvikling i afgiftssatser 
Afsnit 2. Udvikling i salg af sodavand  
Afsnit 3. Afgifts- og momsforskelle mellem lande 
Afsnit 4. Prisudvikling i Danmark 
Afsnit 5. Danskernes grænsehandel i udlandet 
Afsnit 6. Virkninger af afgiftsændringer 
 

1. Udvikling i afgiftssatser 
Afgiften af sodavand er udformet som en literafgift. På trods af at afgiften 
rettelig hedder afgift af mineralvand mv., er vand, som er usødet og ikke aro-
matiseret ikke omfattet, ligesom ikke-kulsyreholdige læskedrikke, der frem-
stilles i læskedrikautomater og udskænkes i glas eller bægre heller ikke er 
omfattet af afgiften.   
 
Følgende varer er omfattet af afgiften: 
 

• Mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin 
og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol. 

• Frugt- og grønsagssafter, most og lignende varer, der er umiddelbart 
drikkelige, og som er tilsat kulsyre. 

• Nektar fremstillet af frugtsafter, som er umiddelbart drikkelige 
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• Læskedrikkoncentrater, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling 
af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende appa-
rater. 

 
Afgiften udgør 1,15 kr. pr. liter. 
 
Tabel 4.1: Udviklingen i afgiftssatser 

  Afgiftssats 
 kr. pr. liter 
1. januar 1984 1,60 
1. juli 1991 0,80 
1. januar 1998 1,00 
1. januar 2001 1,65 
1. oktober 2003 1,15 

 
Afgiften på sodavand er ændret to gange inden for de seneste fem år. I 2001 
blev afgiften hævet fra 1 kr. pr. liter til 1,65 kr. pr. liter. Afgiftsstigningen 
udløste det, der populært kaldes en ”ketchup-effekt”. ”Ketchup-effekten” be-
tyder i dette tilfælde, at en ukendt afgiftsforhøjelse medfører en næsten eks-
plosiv stigning i grænsehandlen. Ligesom en ketchupflaske, hvor et ukendt 
slag kan få hele indholdet til at flyde ud af flasken.  
 
Afgiftsforhøjelsen i 2001 betød således, at grænsehandlen med sodavand steg 
fra ca. 30 mio. liter i 2000 til 45 mio. liter i 2001, og har indtil videre toppet i 
2005 med 95 mio. liter. 
 
I denne status er tidligere skøn fra og med 2003 blevet revideret på baggrund 
af nye oplysninger. Skatteministeriet vurderer grænsehandlen til 75 mio. liter i 
2003 mod tidligere 65 mio. liter. Skatteministeriet vurderer grænsehandlen til 
80 mio. l. i 2004 mod tidligere 70 mio. l. Skatteministeriet vurderer grænse-
handlen til 95 mio. l. for 2005 mod tidligere 70 mio. l. 
 
Selv om afgiften blev nedsat med 50 øre pr. liter, svarende til 62,5 øre pr. liter 
inklusive moms pr. 1. oktober 2003, har det ikke kunnet vende udviklingen. 
På nuværende tidspunkt ser det dog ud, som om, grænsehandlen har stabilise-
ret sig på ca. 95 mio. liter om året. 
 

2. Udvikling i salg af sodavand 
Efter afgiftsforhøjelsen i januar 2001 har salget af sodavand været faldende, 
jf. tabellen herunder. Forklaringen skal ikke umiddelbart findes i et lavere 
forbrug, men derimod i en større grænsehandel. Allerede før afgiftsstigningen 
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i 2001 var sodavand billigere i Tyskland end i Danmark, men afgiftsstignin-
gen betød for det første, at prisforskellen blev endnu større, men også at dan-
skerne fik øjnene op for besparelsen. Samtidig satsede de tyske købmænd på 
sodavand som et nyt stort vareområde på linje med spiritus og øl. Indførelsen 
af pant i Tyskland på dåser medførte, at salget i de almindelige tyske forret-
ninger nærmest ophørte med dåsesodavand. Men panten blev ikke håndhævet 
i grænseforretningerne, og dem, der fremstiller sodavand i dåser, kunne her 
finde delvis afsætning af deres overskudsproduktion i første omgang af Pepsi. 
For at forsvare markedsandele i Danmark har Coca-Cola svaret igen ved også 
at tilbyde dette mærke billigt i grænseforretningerne. 
 
I oktober 2003 blev afgiften på sodavand sat ned med 62,5 øre pr. liter inklu-
sive moms, men effekten på det indenlandske salg udeblev. Således var salget 
i 2004 uændret i forhold til 2003 eller endog måske stigende. 
 
Tabel 4.2: Udviklingen i det afgiftspligtige salg 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Mio. liter 

Januar 38,5 27,0 30,3 27,6 35,1 28,2 30,8 

Februar 37,7 31,3 32,0 17,9 29,8 30,2 31,7 

Marts 39,5 36,2 38,5 47,0 38,3 37,7 - 

1. kvartal 115,7 94,6 100,8 92,5 103,2 96,0 62,4 

April 42,2 39,9 38,0 41,1 38,4 35,8 - 

Maj 54,8 48,2 44,4 40,2 36,3 40,2 - 

Juni 46,1 40,8 42,2 42,4 42,9 39,2 - 

2. kvartal 143,1 129,0 124,7 123,7 117,6 115,2 - 

Juli 43,0 48,1 42,8 43,3 36,8 41,1 - 

August 46,5 45,8 45,4 45,5 48,1 40,2 - 

September 38,1 34,2 35,5 36,0 34,2 37,9 - 

3. kvartal 127,6 128,2 123,7 124,9 119,1 119,1 - 

Oktober 39,0 36,9 39,5 37,1 33,2 32,7 - 

November 38,3 35,3 30,9 29,5 32,7 32,7 - 

December 51,3 42,4 39,5 36,4 43,0 39,7 - 

4. kvartal 128,6 114,5 109,9 102,9 108,9 105,2 - 

I alt 514,9 466,3 459,1 444,0 448,8 435,6 434,81) 
1) Maj 2006. 
Kilde: Statsregnskabet. 

 
Salget i første halvår 2005 ligger lidt lavere end i samme periode seneste år, 
hvorimod salget i 3. kvartal ligger på samme niveau, hvorefter det igen i 4. 
kvartal har været lidt mindre. Samlet set har salget i 2005 været ca. 13 mio. 
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liter lavere i 2005 end i 2004 svarende til et fald på 3 pct. Så efter at være fal-
det siden 2000, så det afgiftspligtige salg fra 2003 til 2004 ud til at stige, men 
det har ikke været varigt. 
 
Salget i de to første måneder i 2006 viser dog at det afgiftspligtige salg har 
været 7 pct. højere end i de samme måneder i 2005, og ligger på niveau med 
salget i perioden i 2004. 
 
Markedet for mærkevaresodavand er karakteriseret ved, at cola-produkter har 
ca. 63 pct. af markedet, og denne andel har været stigende de seneste år. Le-
mon og limeprodukter har en nogenlunde uændret markedsandel, mens mar-
kedsandelen for appelsinsodavand har været faldende.  
 
Tabel 4.3: Udvikling i smagsretninger for læskedrikke med kulsyre 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Pct. 

Cola 60,3 61,7 60,8 61,2 63,8 63,3 

Lemon/lime 13,5 14,0 14,2 14,1 13,4 14,0 

Appelsin 9,1 8,6 8,9 8,9 8,1 8,3 

Diverse  7,9 7,9 8,5 8,8 8,8 8,8 
Hvid vand m. 
aroma 

5,0 4,3 4,1 3,5 2,9 2,8 

Hvid vand 4,2 3,5 3,5 3,5 3,0 2,8 

I alt 100 100 100 100 100 100 
Anm. Opgjort alene for mærkevarer. 
Kilde: www.bryggeriforeningen.dk.  

 
Hvid vand med og uden aroma, og med kulsyre, har en faldende markedsan-
del. Det er dog kun hvid vand med aroma, som er omfattet af sodavandsafgif-
ten. Hvid vand uden aroma er fritaget for afgift, ligesom mineralvand uden 
kulsyre også er. Det er altså ikke et skift mod almindelig hvid vand – dansk-
vand - der har medført et fald i det afgiftspligtige salg. 
 
Det faldende salg af sodavand i Danmark kan i stedet dels forklares med høje-
re priser i Danmark og en større grænsehandel, men også at salget af vand 
som ikke er omfattet af afgiften nærmest er eksploderet siden 2001, jf. tabel 
4.4.  
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Tabel 4.4: Udvikling i salget af vand uden aroma 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Mio. liter 

Mineralvand og kildevand  

uden kulsyre 14,4 25,2 47,4 67,9 65,6 82,3 

Mineralvand og kildevand  

med kulsyre 36,8 21,2 20,7 22,8 19,1 26,4 

I alt 51,3 46,5 68,1 90,7 84,7 108,7 
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank. 

 
Det fremgår af tabellen, at salget af mineralvand uden kulsyre udgjorde ca. 14 
mio. liter, og salget af mineralvand med kulsyre udgjorde ca. 37 mio. liter i 
2000. Fra 2000 til 2001 sker der et fald i forbruget af mineralvand med kulsy-
re. Forklaringen skal søges i det forhold, at afgiftsforhøjelsen på vand med 
aroma steg med 65 pct. Dermed blev danskvand med citrus dyrere, og da 
dansk vand med og uden citrus i denne periode kostede omtrent det samme 
betød det, at dansk vand uden citrus også blev dyrere – dermed faldt salget. 
 
Fra 2000 til 2001 kom der er markant stigning i salget af vand uden kulsyre – 
fra 14 mio. liter i 2000 til 25 mio. liter i 2001. Stigningen fortsatte i 2002 til 
47,4 mio. liter. I 2005 steg salget af hvide vand med og uden kulsyre til 108,7 
mio. liter. Samlet set steg salget af hvide vand med og uden kulsyre med 24 
mio. liter i forhold til 2004. Det kan forklare salgsnedgangen i det afgiftsplig-
tige salg af sodavand på ca. 13 mio. liter fra 2004 til 2005. 
 
Hvidvand uden kulsyre har sandsynligvis taget markedsandele fra sodavand. 
En del af forklaringen kan være livsstilsændringer.  
 
Det er vanskeligt at skønne over, hvor stor en effekt stigningen i forbruget af 
hvid vand har på forbruget af sodavand. Det vil sandsynligvis være for meget 
at udlede, at ud af de ca. 80 mio. liter, som sodavandssalget er faldet siden 
2000 kan de 60 mio. liter forklares med en stigning i hvidvand uden smag 
som det fremgår af tabel 4.5. 
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Tabel 4.5: Udviklingen i  forbruget af læskedrikke 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Mio. liter 

Salg sodavand 515 465 460 445 450 435 

Salg hvidvand m. og 

u. kulsyre 50 45 70 90 85 110 

Grænsehandel soda-

vand 30 45 50 75 80 95 

Illegal handel 5 10 15 20 25 25 

I alt 600 565 595 630 640 665 
Anm: Grænsehandelstal fra og med 2003 er revideret. 

 

3. Afgifts- og momsforskelle mellem lande 
Indenfor EU-15 er der fem lande, som har afgift på læskedrikke. Det drejer 
sig om Belgien, Finland, Frankrig, Holland og Danmark. Af disse lande har 
Danmark den højeste afgift. Uden for EU-15 har Norge dog en højere afgift 
på læskedrikke end Danmark. Den norske afgift udgør således 1,51 kr. pr. 
liter pr. 1. januar 2006, jf. tabel 4.6 herunder. 
 
For blot få år siden havde Danmark den højeste afgift på læskedrikke. Af-
giftsnedsættelsen i 2003 samt skattestoppet har dog betydet, at den danske 
afgift sammenlignet med de øvrige landes afgifter er blevet relativt mindre. 
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Tabel 4.6: Afgifts- og momssatser i EU-15 samt Norge pr. 1. juli 2005 

 Afgiftssats Moms 

 kr. pr. liter Pct. 
Østrig -  20 
Belgien 0,52 21 
Danmark 1,15 25 
Finland 0,33 17 
Frankrig 0,37        5,5 
Tyskland -  16 
Grækenland - 9 
Irland - 21 
Italien - 20 
Luxembourg - 3 
Holland 0,41 6 
Portugal - 12 
Spanien - 7 
Sverige - 12 
Storbritannien - 17,5 
Cypern - 15 
Tjekkiet - 5 
Estland - 18 
Letland - 18 
Litauen - 18 
Malta - 18 
Polen - 22 
Slovakiet - 19 
Slovenien - 8,5 
Ungarn - 25 
Cypern - 15 
Tjekkiet - 5 
Norge 1,51 13 

Note: Afgiftssatserne er fra 2004 – bortset fra den danske og norske sats som er pr. 1. januar 2006. 
Kilde: Bryggeriforeningen vedr. afgiftssatser i 2004, EU-kommissionen og det norske finansministerium. 
 
Sammenlignet med Rapport om grænsehandel 2004 er der kun tale om ganske 
få ændringer. Det er specielt værd at bemærke at nordmændene fra 1. januar 
2006 hævede den reducerede momssats på fødevarer mv.7 fra 11 pct. til 13 
pct. Fra 2004 til 2005 blev den reducerede sats ellers nedsat fra 12 pct. til 11 
pct. 
 
Selv om afgiften på sodavand er blevet nedsat, er den samlede danske afgift 
og moms på sodavand dog fortsat den højeste blandt EU-15 og Norge, jf. ta-
bel 4.6. 
 

                                                 
7 Norge har en reduceret momssats på bl.a. sodavand. Normalsatsen er 25 pct. 
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Tabel 4.7: Priselementer for mærkevaresodavand i EU-25 og Norge ved 
samme pris uden afgift som i Danmark 

Land Detailpris Moms Afgift 
Pris uden 

moms 

og afgift 

 kr. pr. liter 

Østrig 7,74 1,29  6,45 

Belgien 8,43 1,46 0,52 6,45 

Danmark 9,50 1,90 1,15 6,45 

Finland 7,93 1,15 0,33 6,45 

Frankrig 7,20 0,38 0,37 6,45 

Tyskland 7,48 1,03 - 6,45 

Grækenland 7,03 0,58 - 6,45 

Irland 7,80 1,35 - 6,45 

Italien 7,74 1,29 - 6,45 

Luxembourg 6,64 0,19 - 6,45 

Holland 7,27 0,41 0,41 6,45 

Portugal 7,22 0,77 - 6,45 

Spanien 6,90 0,45 - 6,45 

Sverige 7,22 0,77 - 6,45 

Storbritannien 7,58 1,13 - 6,45 

Cypern 7,42 0,97 - 6,45 

Tjekkiet 6,77 0,32 - 6,45 

Estland 7,61 1,16 - 6,45 

Letland 7,61 1,16 - 6,45 

Litauen 7,61 1,16 - 6,45 

Malta 7,61 1,16 - 6,45 

Polen 7,87 1,42 - 6,45 

Slovakiet 7,68 1,23 - 6,45 

Slovenien 7,00 0,55 - 6,45 

Ungarn 8,06 1,61 - 6,45 

Norge 8,99 1,03 1,51 6,45 
Kilde: UNESDA-CISDA og Bryggeriforeningen vedr. afgiftssatser i 2004, EU-kommissionen og det norske finans-
ministerium. 
 

Selv om Norge således har en højere afgift på sodavand end Danmark betyder 
den lavere momssats at moms og afgifter tilsammen er lavere i Norge. Under 
forudsætning af at prisen for mærkevaresodavand i Danmark er 9,50 kr. pr. 
liter, og at prisen uden moms og afgift er den samme i Norge som i Danmark, 
kan det udfra ovenstående tabel 4.7 således opgøres, at der ved køb af mærke-
varesodavand i Norge betales 2,54 kr. pr. liter i moms og afgifter. Den tilsva-
rende moms og afgiftsbetaling i Danmark er 3,05 kr.  
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Den største afgiftsbesparelse i forhold til Danmark på 2,86 kr. pr. liter opnås 
ved at handle sodavand i Luxembourg efterfulgt af Tjekkiet og Spanien, hvor 
besparelsen er henholdsvis 2,73 kr. pr. liter og 2,60 kr. pr. liter. Den mindste 
besparelse opnås ved køb af sodavand i Norge, hvor man, jf. ovenfor, sparer 
ca. 50 øre pr. liter.  
 
Det fremgår også af tabel 4.7, at den afgiftsbetingede prisforskel mellem 
Tyskland og Danmark er 2,02 kr. pr. liter. og 2,28 kr. pr. liter mellem Dan-
mark og Sverige.   
 
Tabel 4.8 viser, at den afgiftsbetingede prisforskel mellem Danmark og Tysk-
land samt Sverige er henholdsvis 1,69 kr. pr. liter og 1,81 kr. pr. liter, når der i 
stedet sammenlignes med discountsodavand. For discountsodavand er forde-
len ved at købe sodavand i Norge under 10 øre.  
 
Hverken for mærkevare- eller discountsodavand er den afgiftsbetingede fordel 
generelt større ved at købe sodavand  i Østeuropa frem for Tyskland og Sveri-
ge. Således er det blandt de nye medlemslande kun mere fordelagtigt at købe 
sodavand i Tjekkiet og Slovenien, hvor besparelsen er henholdsvis 2,73 kr. pr. 
liter og 2,50 kr. pr. liter for mærkevaresodavand. 
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Tabel 4.8: Priselementer for discountsodavand i EU-25 og Norge ved 
samme pris uden afgift som i Danmark 

Land Detailpris Moms Afgift 
Pris uden 
moms og 

afgift 

 kr. pr. liter 

Østrig 3,42 0,57  2,85 

Belgien 4,08 0,71 0,52 2,85 

Danmark 5,00 1,00 1,15 2,85 

Finland 3,72 0,54 0,33 2,85 

Frankrig 3,40 0,18 0,37 2,85 

Tyskland 3,31 0,46  2,85 

Grækenland 3,11 0,26  2,85 

Irland 3,45 0,60  2,85 

Italien 3,42 0,57  2,85 

Luxembourg 2,94 0,09  2,85 

Holland 3,46 0,20 0,41 2,85 

Portugal 3,19 0,34  2,85 

Spanien 3,05 0,20  2,85 

Sverige 3,19 0,34  2,85 

Storbritannien 3,35 0,50  2,85 

Cypern 3,28 0,43  2,85 

Tjekkiet 2,99 0,14  2,85 

Estland 3,36 0,51  2,85 

Letland 3,36 0,51  2,85 

Litauen 3,36 0,51  2,85 

Malta 3,36 0,51  2,85 

Polen 3,48 0,63  2,85 

Slovakiet 3,39 0,54  2,85 

Slovenien 3,09 0,24  2,85 

Ungarn 3,56 0,71  2,85 

Norge 4,93 0,57 1,51 2,85 
Kilde: UNESDA-CISDA og Bryggeriforeningen vedr. afgiftssatser i 2004, EU-kommissionen og det norske finans-
ministerium. 

 

4. Prisudvikling i Danmark 
Prisniveauet for sodavand i Danmark er steget siden Status over Grænsehan-
del juni 2005. I tabel 4.9 er udviklingen belyst ud fra Danmarks Statistiks for-
brugerprisindeks for sodavand og juice, hvor sodavand indgår med en vægt på 
ca. 70 pct. i den betragtede periode.    
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Sodavandspriserne er faldet hen ved 8 pct. siden 2002 med betydelige udsving 
indenfor de betragtede år. En del af dette fald skyldes nedsættelsen af mine-
ralvandsafgiften fra 1. oktober 2003, hvorefter priserne faldt støt frem til juni 
2004. Priserne havde dog allerede en nedadgående tendens før afgiftsnedsæt-
telsen. I andet halvår af 2004  var der igen stigende priser. 
 
Efter et markant fald i priserne i første kvartal 2005 er priserne vokset støt 
med  ca. 4 pct. indtil november 2005, hvilket betød at sodavandspriserne lå på 
niveau med priserne i slutningen af 2004. Priserne i første kvartal 2006 har 
fortsat ligget på dette niveau med undtagelse af et udsving i priserne i februar 
2006.  
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Tabel 4.9: Udviklingen i prisen på sodavand og juice 

  Realprisindeks Realafgift 

  2000=100 
2000 100,0 100,0 
2001 109,5 161,2 
2002 111,6 145,6 
2003 107,7 107,5 
Januar 2004 103,1 107,5 
Februar 2004 101,8 106,7 
Marts 2004 101,1 106,2 
April 2004 100,4 106,1 
Maj 2004 100,1 105,8 
Juni 2004 99,9 106,0 
Juli 2004 100,0 106,4 
August 2004 100,6 106,6 
September 2004 102,3 105,9 
Oktober 2004 101,7 105,6 
November 2004 102,0 105,9 
December 2004 101,4 106,1 
2004 101,2 106,2 
Januar 2005 101,9 106,4 
Februar 2005 99,0 105,3 
Marts 2005 98,8 104,7 
April 2005 98,6 104,2 
Maj 2005 98,5 104,3 
Juni 2005 99,7 104,2 
Juli 2005 99,6 104,3 
August 2005 99,4 104,3 
September 2005 101,1 103,4 
Oktober 2005 100,9 103,5 
November 2005 102,4 103,8 
December 2005 101,7 103,8 

2005 100,0 104,4 
Januar 2006 101,7 104,2 
Februar 2006 103,4 103,1 
Marts 2006 101,7 102,8 

Anm. Udviklingen i realprisindekset for sodavand og juice er udviklingen i forbrugerprisindekset for sodavand og 
juice korrigeret for  udviklingen i det generelle forbrugerprisindeks. 
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank, Forbrugerprisindeks og egne beregninger. 

 
Udviklingen i sodavandspriserne siden 2000 kan også belyses ved de prisind-
samlinger der er foretaget i forbindelse med Skatteministeriet tidligere græn-
sehandelsrapporter samt konkurrencestyrelsens Priser og avancer i grænse-
handelen med øl og sodavand 2001.  
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Efter et fald i den gennemsnitlige normalpris på 1½ liter Coca-Cola fra Rap-
port om grænsehandel 2001 til Rapport om Grænsehandel 2004, steg normal-
prisen igen i Status over Grænsehandel juni 2005 til 15,38 kr. Prisindsamlin-
gen til denne undersøgelse viser, at normalprisen er steget med næsten 1,25 
kr. til 16,61 kr., og at alle de undersøgte detailforretninger har sat prisen op.  
 
Tabel 4.10: Normalprissammenligning for 1½ liter Coca-Cola i returfla-
ske 

 

Grænse-
handels-
rapport 

2000 

Konkur-
rence-

styrelsen 
2001 

Grænse-
handels-
rapport 

2001 

Grænse-
handels-
rapport 

2004 

Status over 
grænse-

handel juni 
2005 

Grænse-
handels-
rapport 

2006 

 kr. pr. 1½ liter 

Bilka 14,50 14,50 14,50 14,95 13,95 15,50 

Irma 15,95   16,75  17,95 

ISO 15,95  15,95 13,95 15,95  

OBS 14,95  14,95    

Superbest 15,95      

Superbrugsen 15,95 15,95 15,95 15,95 16,50 17,95 

Fakta  14,50    15,50 

Favør   15,95    

Føtex   15,95  15,95 16,95 

Kvickly    13,95 15,95 16,95 

Netto    13,95 13,95 15,50 

Uvejet gen-

nemsnit 
15,54 14,98 15,54 14,92 15,38 16,61 

Kilde: Prisindsamlinger i de ovenstående detailforretninger. 

 
De stigende sodavandspriser bekræftes også af udviklingen i tilbud på Coca-
Cola, som fremgår i nedenstående tabel 4.11. Tendensen er at der forekommer 
stadig færre og mindre tilbud på Coca-Cola i 1½ liter flasker. Hvor der i Rap-
port om grænsehandel 2001 blev observeret flere tilbud på 10 stk. 1½ liter 
Coca-Cola blev der i Rapport om grænsehandel 2004 observeret ét tilbud, 
mens der ingen observationer var i Status over grænsehandel juni 2005. Det 
billigste tilbud i denne undersøgelse, som samtidig gælder det største antal 
flasker, har været på fire 1½ liter flasker for 49,95 kr., hvilket giver en styk-
pris på 12,49 kr. Til sammenligning viste prisundersøgelsen i 2004 og 2005, 
at man i tilbud kunne opnå en stykpris på 1½ liter Coca-Cola på henholdsvis 
8,50 kr. og 9,00 kr.   
 
Det skal dog bemærkes at reduktionen i tilbud på Coca-Cola i 1½ liter flasker 
i et vist omfang er erstattet af tilbud på kasser med 30 stk. 25 cl. flasker.  
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Tabel 4.11: Tilbudspriser på 1½ liter Coca-Cola vinter/forår 2005 og ef-
terår 2005/vinter 2006 

  2 stk. 4 stk. 5 stk. 

Bilka   (45,00) 

Føtex  49,95  

ISO  (39,95)  

Irma 27,50   

Kvickly 26,00 (25,00) (48,00)  

Superbrugsen 27,95 (49,95)  

Superbest  49,95  

Uvejet gennemsnit 13,58 (12,50) 12,49 (11,49) (9,00) 
Anm. Tal i parentes er fra status over grænsehandel 2005. 
Kilde: Tilbudskataloger fra de ovenstående detailforretninger. 
 
Udviklingen i priserne på discount sodavand lader til at være stagneret og 
følger derved ikke udviklingen i forbrugerprisindekset og priserne på mærke-
varesodavand.  
 
Da literprisen på discount sodavand i 2 liter engangsflasker er lavere end li-
terprisen for 1½ liter genbrugsflasker blev det i Status over grænsehandel juni 
2005 forventet at prisen ville falde yderligere når flere supermarkeder ville 
sælge discountsodavand i 2 liter flasker. Af tabel 4.12 ses det, at det stadig 
kun er detailforretninger under Dansk Supermarked der fører discount soda-
vand på 2 liters engangsplastflasker, hvilket betyder at priserne ikke er faldet.  
 
Tabel 4.12: Prissammenligning af discount sodavand i returflaske – nor-
malpris 

  Emballage/Størrelse Pris Pris i 2005 
Pris i 

2004/2005 2) 

  liter/plastflaske kr. pr. stk. kr. pr. liter 

Bilka 2 1) 9,25 4,63 4,63 

Føtex 2 1) 10,50 5,25  

Netto 2 1)   4,63 

Superbrugsen 1,5 7,95 5,30 5,30 

Kvickly 1,5 7,95 5,30 5,30 

Fakta 1,5 6,95 4,63  

ISO 1,5   5,30 

Uvejet Gennemsnit   5,02 5,03 
1) 2 liters engangsflaske 
2) Alle priser fra Status over grænsehandel juni 2005. 
Kilde: Prisindsamlinger i de ovenstående detailforretninger. 
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Udfra ConsumerScan kan der opgøres gennemsnitspriser på sodavand i Dan-
mark og Tyskland.  
 
Opgørelsen viser, at priserne fra andet halvår 2004 og frem til og med andet 
halvår 2005 har været svagt stigende. Nærmere bestemt er prisen steget fra 
6,59 kr. pr. liter til 6,72 kr. pr. liter, svarende til 2 pct. Priserne er dog stadig 
lavere end i andet halvår 2003, hvor afgiften blev sat ned.  
 
De gennemsnitlige sodavandspriser i tabel 4.13 indeholder dansk-/sodavand 
uden smag, hvoraf der, modsat mineralvand med smag, ikke betales mineral-
vandsafgift. Tages der udgangspunkt i ConsumerScans opgørelse af prisen på 
sodavand med smag, fremgår det, at prisen er faldet fra 7,31 kr. pr. liter i an-
det halvår 2003 til 6,89 kr. pr. liter i første halvår 2004, svarende til 6 pct. 
Herefter er prisen steget hvert halvår, og mest markant med ca. 16 øre pr. liter 
fra 1 halvår 2005 til andet halvår 2005. Det betyder, at prisen næsten er kom-
met op på niveauet fra omkring afgiftsnedsættelsen pr. 1. oktober 2003. 
 
Tabel 4.13: Udviklingen i priser på sodavand 2002-2005 

 

1. 
halvår 
2002 

2. 
halvår 
2002 

1. 
halvår 
2003 

2. 
halvår 
2003 

1. 
halvår 
2004 

2. 
halvår 
2004 

1. 
halvår 
2005 

2. 
halvår 
2005 

 kr. pr. liter 

Sodavand         

Danmark 7,05 6,88 7,19 6,90 6,53 6,59 6,63 6,72 

Tyskland 5,00 5,40 4,67 4,39 4,14 4,71 4,53 5,13 

         

Sodavand med smag         

Danmark 7,40 7,31 7,63 7,31 6,89 6,95 7,05 7,21 

Tyskland 5,25 5,44 4,83 4,40 4,12 4,72 4,53 5,19 

         

Små sodavand, Tysk-

land 5,78 5,86 4,88 4,80 4,11 4,75 4,75 5,29 

Store sodavand, 

Tyskland 3,91 4,38 4,17 3,48 4,22 4,55 3,49 3,38 

Glas, Tyskland 3,83 5,34 3,06 4,74 4,08 7,04 5,38 5,80 

Plast, Tyskland 4,01 4,45 4,12 3,62 4,60 4,72 3,54 3,95 

Dåse, Tyskland 5,87 5,87 5,14 4,79 4,06 4,59 4,71 5,25 

Kilde: ConsumerScan. 

 
Prisen på sodavand med og uden smag i Tyskland er som i Danmark faldet i 
første halvår 2004 efter den danske afgiftsnedsættelse. Allerede i andet halvår 



Status over grænsehandel 

- 80 - 

2004 var sodavandspriserne i Tyskland på 4,71 kr. pr. liter, hvilket er højere 
end i andet halvår 2003.  
 
Det fremgår, at faldet i sodavandsprisen særligt kan tilskrives at prisen for 
små sodavand faldt fra 4,80 kr. pr. liter til 4,11 kr. pr. liter, mens prisen på 
store sodavand over 1 liter faktisk steg fra 3,48 kr. pr. liter til 4,22 kr. pr. liter 
grundet mindre flaskefidus. At prisen på store sodavand er faldet igen i første 
og andet halvår 2005 kan dog tyde på, at der er fare for, at flaskefidusen end-
nu engang, som i løbet af 2003, vil kunne udvikle sig til at blive af stort om-
fang. 
 
Prisen på små sodavand var uændret fra andet halvår 2004 til første halvår 
2005, hvorefter prisen steg i andet halvår 2005.  
 
Små sodavand i Tyskland sælges primært på dåse.  
Priserne for sodavand på dåse er steget jævnt hvert halvår fra 4,06 kr. pr. liter 
i første halvår 2004 til 5,25 kr. pr. liter i andet halvår 2005. 
 
I 2004 var der hyppigt tilbud for 3 x 24 dåser Pepsi til under 100 kr. = under 
4,25 kr. pr. liter. I løbet af 2005 og nu synes den typiske pris for såvel Pepsi 
som Coca Cola at være ca. 3 x 24 dåser for 120 kr. = ca. 5 kr. pr. liter. 
 
Udviklingen i prisen på sodavand i glasflasker har været mere ujævn. Det 
fremgår, at prisen steg markant i andet halvår 2004 til 7,04 kr. pr. liter, men er 
igen faldet til 5,80 kr. pr. liter i andet halvår 2005. 
 
Ud fra forbrugerprisindekset, Skatteministeriets prisindsamling og Consu-
merScan kan det konstateres, at sodavandspriserne i Danmark er steget i 2005 
på trods af at forbrugerprisindekset viste faldende priser i starten af året. Det 
lader til primært at skyldes højere priser for mærkevaresodavand, hvor prisni-
veauet nu er højere end før afgiftsnedsættelsen i oktober 2003 grundet både 
høje normal- og tilbudspriser.  
 
Da der ikke har været ændringer i de afgifter, der pålægges sodavand i samme 
periode må stigningen i priserne altså skyldes avancestigninger. Det indikerer, 
at de danske detailforretningers salg af sodavand står overfor mindre konkur-
rence fra f.eks. ulovligt salg og salg i grænsehandlen. 
 
Samtidig er priserne på dåsesodavand dog også steget i Tyskland. 
 
I 2005 har priserne i Danmark været ca. 6.7 kr. pr. liter i gennemsnit efter 
ConsumerScan, mens priserne i Tyskland har været ca. 4,8 kr. pr. liter mod 
ca. 4,4 kr. pr. liter i 2004. Prisforskellen i 2005 er lidt større end moms- og 
afgiftsforskellen, når man ignorer at der ikke er afgift på dansk vand uden 
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smag. Men de sodavand, der sælges i Tyskland i er videreudstrækning end i 
Danmark  for små, dåser, med smag og mærkevare. Derfor er den reelle pris-
forskel noget større end moms- og afgifts forskelle kan forklare. 
 
4.1 Skatteministeriets undersøgelse af ændrede emballageafgifter 
på øl og sodavand 

Skatteministeriet gennemførte i efteråret 2005 en undersøgelse af virkninger-
ne af ændrede afgifter på emballage til øl og sodavand samt vin og spiritus. I 
det følgende gengives resultaterne fra undersøgelsen. Undersøgelsen er nu 
opdateret med godtgørelser for 2. halvår 2005. 
 
Afgiftsnedsættelsen i 2004 var blandt andet begrundet i, at man ønskede den 
såkaldte flaskefidus begrænset. 
 
Afgiften blev reduceret med 80 pct. Det forventedes at nedsættelsen ville væ-
re provenuneutral. Efter evalueringen var nedsættelsen provenugivende. En 
fuld afskaffelse af afgiften af den resterende afgift vil dog give et provenutab 
men mindre end før beregnet. 
 
Gennem afgiften på genbrugsemballager giver staten et indirekte tilskud til 
danskernes grænsehandel i udlandet. Det kaldes flaskefidusen. 
 
Ved eksport af f.eks. øl og sodavand i genbrugsflasker bliver emballageafgif-
ten på de benyttede flasker godtgjort. Ved import af tomme genbrugsflasker 
lægges der afgift på flaskerne. Det gælder også brugte. 
 
En betydelig del af de øl og sodavand i genbrugsflaske, der eksporteres, bliver 
købt af danske grænsehandlere og forbrugt i Danmark. 
 
De danske grænsehandlere har mulighed for at returnere den tømte emballa-
ger til det danske retursystem eller til tyske grænsekøbmænd. 
 
En del af de tømte genbrugsflaskerne returneres således ikke via sælgerne i 
Tyskland, men gennem dansk detailhandel. Grænsehandelsflasker, der retur-
neres via danske flaskeautomater mv. er således i praksis ikke pålagt emballa-
geafgift, men har fået afgiftsgodtgørelse ved eksport.. 
 
Trafikken kan f.eks. foregå som følger: 
 

• Bryggeri A køber 1,5 liter brugt sodavandsflaske fra dansk købmand 
til 3 kr., heraf 0,6 kr. moms. 
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• Flasken påfyldes sodavand i Danmark, og eksporters. Da er der ikke 
dansk sodavandsafgift, heller ikke moms og emballageafgiften på 48 
øre/stk. godtgøres. 

 
• Sodavandsflasken kan derfor sælges for 1,92 kr. til den tyske købmand 

uden moms når man ser bort fra indholdet og 2,23 kr. med tysk moms. 
 

• Den tyske købmand tager imidlertid som i Danmark 3 kr. i pant for 
flasken inklusive tysk moms på godt 41 øre. Derved tjener han 66,6 
øre uden moms, hvis flasken ikke afleveres tilbage. De 66,6 øre kan 
han bruge til at have en tilsvarende lavere pris = 77 øre pr. flaske in-
klusive tysk moms. 

 
Nettoresultatet er, at statskassen taber 48 øre i emballageafgift og prisen i 
Tyskland er 77 øre pr. flaske mindre end ellers. 
 
Ved den tidligere afgift var flaskefidusen på godt 3 kr. pr. flaske. 
 
For øl var flaskefidusen tidligere på 21,5 kr. pr. kasse inklusive momsforskel-
le vedrørende selve kassen, mens den nu er reduceret til ca. 6,5 kr. inklusive 
selve kassen og ca. 5,6 kr. når man ser bort fra selve kassen. 
 
Den tyske købmand kan øge chancen for, at den tomme flaske ikke returneres 
til ham selv. Det kan ske ved enten at gøre pantindløsning besværlig i Tysk-
land eller at opkræve en mindre pant end i Danmark. 
 
I visse tilfælde opkræver den tyske købmand en lavere pant. Det er da en dan-
sk grænsehandler, der direkte får besparelsen. I andre tilfælde sælger den dan-
ske øl- eller sodavandsproducent  emballagen til den tyske købmand til sam-
me pris som i Danmark, selv om han får godtgjort afgiften ved eksport. Den 
avance, han herved opnår, kan bruges til at holde prisen på indholdet af fla-
sken nede. 
 
Det er således ligegyldigt, hvordan flaskefidusen praktiseres. Nettoresultatet 
er, at den danske stat taber provenu ved godtgørelse af afgiften ved eksport, 
og at grænsehandlen billiggøres for danskerne for danske statsmidler. 
 
Flaskefidusen opstår kun, hvis de tomme grænsehandelsflasker returneres via 
dansk detailhandel. Hvis flasken returneres via den tyske handel vil der ikke 
være nogen flaskefidus. 
 
Omfanget af flaskefidusen før 
Det kan med en beskeden usikkerhed efterfølgende opgøres, hvor mange gen-
brugsflasker til øl og vand, der eksporteres og opnår godtgørelse. Niveauet af 
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godtgørelserne var i 2001 og 2002 ca. 50 mio. kr. heraf skønsmæssigt 45 mio. 
kr. vedrørende grænsehandelsflasker og 5 mio. kr. vedrørende mere alminde-
lig eksport til f.eks. Færøerne. Godtgørelserne vedrørende grænsehandel sva-
rer til hen ved 30 mio. liter. 
 
Der var lidt større usikkerhed om, hvor mange af disse genbrugsflasker, der 
tomme returneredes via danske købmænd og tyske købmænd. Før 2003 blev i 
gennemsnit godt halvdelen (ca. 2/3 for øl og ca. ½ for sodavand) returneret 
via tyske købmænd, således at flaskefidusen omfattede ca. 45 pct. af gen-
brugsflaskerne i grænsehandlen. Det svarede til ca. 20 mio. kr. 
 
Håndhævelsen af tysk pant forventedes at medføre et samlet fald i grænse-
handlen, men større handel med øl og vand i genbrugsflasker. 
 
Grænsehandlen med øl og vand i genbrugsflasker steg i 2002/2003 med over 
50 pct. til ca. 50 mio. liter. Det ville give godtgørelser på ca. 75 mio. kr. Ved 
samme udnyttelse af pantfidusen ville statskassens tilskud til grænsehandlen 
gennem emballageafgiftskontoen være på ca. 35 mio. kr. eller 15 mio. kr. 
større end før. 
 
Det blev vurderet, at afgiftsnedsættelsen ville medføre et fald i grænsehandlen 
på ca. 7,5 mio. liter gennem mindre flaskefidus, under forudsætning af uænd-
ret pant, men hen ved 9 mio. liter, hvis panten blev nedsat. 
 
Uden tysk håndhævelse af dåsepanten kunne effekten beregnes til henholdsvis 
ca. 4,5 mio. liter og ca. 5 mio. liter. 
 
Den faktiske udvikling 
Som nævnt kan man følge udviklingen i grænsehandlen med øl og sodavand i 
genbrugsflasker ved at se på de godtgørelser af emballageafgift, der gives til 
bryggerierne. 
 
Udviklingen har været som følger: 
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Tabel 4.14 Udviklingen i godtgørelser af emballageafgift vedrørende øl og 
sodavand 

 
2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
halvår 

04 

2. 
halvår 

04 

1. 
halvår 

05 

2. 
halvår 

05 
 Mio. kr. 
Godtgørelse 
fyldte vin- og 
spiritusflasker 50 52 70 63 50 31 32 26 24 
Godtgørelse 
fyldte soda-
vand- og øl-
flasker 50 50 75 11 7 7 4 3 4 
Heraf til 
bryggerier 45 44 73 10,7 6,6 7,2 3,5 2,9 3,7 
Godtgørelse 
tomme fla-
sker 15 115 143 139 135 70 69 68 67 
I alt 215 217 288 213 192 107 104 97 95 
 Mio. liter 
Beregnet liter 
øl og soda-
vand fra 
bryggerier 28 28 46 24 21 13 11 9 12 
Heraf flaske-
fidus 13 13 28 11 8 7 4 3 5 

Kilde: Regnskabstal for de enkelte virksomheder. Godtgørelserne til virksomheder, der eksporterer tomme vinflasker 
m.v. samt bryggerier er lagt sammen. Residual er henregnet til fyldte vin- og spiritusflasker. Liter i fyldte øl- og 
sodavandsflasker beregnet som 1,6 kr. pr. liter væske i emballageafgift gør afgiftsnedsættelsen og 0,32 kr. pr. liter 
efter. 

 
Det ses, at godtgørelserne vedrørende fyldte vinflasker steg fra 2002 til 2003, 
men siden har været vigende. 
 
For tomme vinflasker steg godtgørelserne fra 2002 til 2003 og har siden været 
omkring 140 mio. kr. 
 
Godtgørelserne vedrørende fyldte øl- og sodavandsflasker steg kraftigt fra 
2002 til 2003. Siden er godtgørelserne faldet. Faldet i godtgørelserne skyldes 
dels, at emballageafgiftssatsen for øl og sodavand blev reduceret med 80 pct. 
dels at mængderne er faldet. 
 
Der godtgøres i 2005 vedrørende ca. 21 mio. liter øl og sodavand, mod ca. 28 
mio. liter i 2001 og 2002. I 2003 blev der godtgjort vedrørende ca. 46 mio. 
liter, jf. stor eksport af Coca-Cola i 1,5 liter returflasker. 
 
Foruden godtgørelse til bryggerier gives der også godtgørelse til visse provi-
anteringshandlende, men her kan ikke afgøres, hvor meget der vedrører øl og 
vand eller vin og spiritus.  Modsat vedrører en del af godtgørelserne fra bryg-
gerierne almindelig  eksport til f.eks. Færøerne. Derfor er der regnet med, at 
de ovenfor anførte godtgørelser alene vedrører grænsehandel. 
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Som det ses, steg godtgørelserne kraftigt fra 2002 til 2003. Det var ikke over-
raskende, fordi det forventedes, at den tyske pant blev håndhævet. Men den 
tyske pant håndhæves endnu ikke. Derfor var den kraftige vækst uventet.  
 
Der var vækst i godtgørelserne for alle bryggerierne, men det var især dem, 
der leverer sodavand, der solgte mere. For Harboe og Carlsberg steg godtgø-
relserne med godt 25 mio. kr. eller med 500 pct. 
 
Selv om den tyske pant ikke blev håndhævet i grænsebutikkerne, var det 
sandsynligvis pantindførelsen, der indirekte førte til den kraftige vækst i 
grænsehandlen med øl og vand i genbrugsemballager, jf. at Coca-Cola i Tysk-
land ophørte med at fremstille Cola i dåse. Det gav muligheder for leverancer 
fra Danmark. Harboe kunne også vinde markedsandele. Flaskefidusen blev i 
øvrigt organiseret bedre af de danske leverandører med henblik på at undgå, at 
flaskerne blev returneret via tysk handel. Flaskefidusen blev derfor mere end 
fordoblet. Hvis panten i øvrigt var blevet håndhævet, ville væksten sandsyn-
ligvis have været endnu større. 
 
Efter nedsættelsen af afgiften på emballage i begyndelsen af 2004 er godtgø-
relserne selvfølgelig faldet, men med langt mere end afgiftsnedsættelsen. 
Godtgørelserne fra 2004 hvor mindst en måned vedrører gamle satser, svarer 
til ca. 24 mio. liter øl og vand i genbrugsflaske. For 2005 ses, at grænsehand-
len med øl og vand i genbrugsflaske er faldet med ca. 1/3 af det oprindelige 
niveau og næsten 60 pct. af niveau i 2003.  
 
Flaskefidusen er faldet til næsten det halve i forhold til det oprindelige niveau 
og det kvarte i forhold til niveauet i 2003 i det mindste når man ser på begyn-
delsen af 2005. Der er visse tegn på, at flaskefidusen igen er stigende, men 
omfanget er fortsat langt mindre end før og flaskefidusen er mindre for øl.  
 
Faldet vedrører især Carlsberg og Harboe - altså sodavand. Det var også disse 
bryggerier, der mest målrettet søgte at sætte udnyttelsen af flaskefidusen i 
system. Alle bortset fra Carlsberg eksporter nu færre øl og vand i genbrugsfla-
ske end de gjorde i 2002. Det skal understreges at ovenstående undersøgelse 
er afsluttet med 2. halvår 2005. 
 
Mens der før 2003 blev solgt 28 mio. liter øl og sodavand i genbrugsflaske i 
grænseforretningerne, heraf ca. 23 mio. liter øl og ca. 5 mio. liter sodavand, 
sælges der i 2005 ca. 21 mio. l, heraf  10-15 mio. liter  øl og 5-10 mio. liter 
sodavand. Emballageafgiftsændringerne har således især reduceret grænse-
handlen med øl i forhold til før 2003. 
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5. Danskernes grænsehandel i udlandet 
Status over grænsehandel fra juni 2005 var primært en opdatering af skønne-
ne i Rapport om grænsehandel 2004, som bl.a. baserede sig på GfKs inter-
viewundersøgelser om danskernes grænsehandel i 1. og 2. kvartal 2004. Sta-
tus over grænsehandel opdaterede skønnene primært med baggrund i den nye 
undersøgelse vedrørende danskernes grænsehandel i 4. kvartal 2004. Der blev 
ikke foretaget en undersøgelse i 3. kvartal 2004.  
 
5.1 GfKs interviewundersøgelse 

Til brug for denne rapport har GfK foretaget fire interviewundersøgelser i 
henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2005, jf. tabel 4.15 
herunder. 
 
Udfra tabellen fremgår det, at grænsehandlen med sodavand er faldet fra 
101,6 mio. liter i 2004 til 96,6 mio. liter i 2005.   
 
Faldet i den samlede grænsehandel med sodavand skyldes dog primært et fald 
i grænsehandlen blandt østjyder, som i 2005 har grænsehandlet 30,5 mio. liter 
sodavand mod 48,1 mio. liter i 2004. Dermed udgør sodavand fra grænsehan-
del 30 pct. af østjydernes forbrug i 2005 mod 46 pct. i 2004, hvilket dog også 
forekom særligt højt. Det kan dog ikke afvises at østjydernes forbrug af soda-
vand faktisk er ændret i dette omfang, da andelen af sønderjydernes soda-
vandsforbrug som dækkes via grænsehandel er steget fra ca. 64 pct. i 2004 til 
ca. 74 pct. i 2005.  
 
I Nordjylland er grænsehandlen fra 2004 faldet med 1,4 mio. liter til 2,5 mio. 
liter i 2005, mens grænsehandlen med sodavand er steget for de resterende 
landsdele.  
 
Samlet set er grænsehandlen faldet fra at udgøre 17,9 pct. af danskernes sam-
lede sodavandsforbrug i 2004 til at udgøre ca. 17,4 pct. i 2005.  
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Tabel 4.15: GfKs interviewundersøgelse 

  
2004 

i alt 

1. 

Kvt. 

2005 

2. 

Kvt. 

2005 

3. 

Kvt. 

2005 

4. 

Kvt. 

2005 

2005 

i alt 

Anslået 

Forbrug 

20051) 

Mængde: Mio. liter 

I alt øvrige Danmark 84,6 31,5 15,9 15,4 13,2 76,0 542,1 

- genbrugsflasker, stor 4,7 2,2 0,3 0,1 0,3 2,8  

- genbrugsflasker, små 6,1 1,0 1,3 0,6 0,3 3,2  

- dåser, store 0,7 0,3 0,4 0,0 0,0 0,7  

- dåser, små 73,0 28,1 14,0 14,7 12,7 69,4  

Grænseland i alt 17,0 5,5 4,8 5,3 4,9 20,5 14,5 

- genbrugsflasker, stor 3,9 0,9 1,5 1,0 0,3 3,6  

- genbrugsflasker, små 0,9 1,0 0,3 0,5 0,2 1,9  

- dåser, store 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,4  

- dåser, små 11,9 3,4 3,0 3,8 4,4 14,6  

Danmark i alt 101,6 37,1 20,6 20,7 18,1 96,6 556,6 

- genbrugsflasker, stor 8,6 3,0 1,8 1,0 0,5 6,4  

- genbrugsflasker, små 7,1 2,0 1,5 1,1 0,5 5,1  

- dåser, store 1,0 0,6 0,4 0,1 0,0 1,1  

- dåser, små 85,0 31,5 16,9 18,5 17,1 84,0  

Danmark i alt 101,6 37,1 20,6 20,7 18,1 96,6 556,6 

- Hovedstad 3,4 1,4 1,2 2,7 0,5 5,8 128 

- Øvrige Øst Danmark 4,6 5,3 1,1 0,6 1,3 8,3 124,8 

Fyn 6,0 1,6 1,0 2,0 1,6 6,2 49,1 

Sydjylland 31,5 12,1 7,5 8,5 8,0 36,1 48,7 

Østjylland 48,1 13,6 6,3 5,0 5,6 30,5 102,9 

Vestjylland 4,0 2,0 3,4 1,4 0,5 7,3 51,8 

Nordjylland 3,9 1,0 0,2 0,6 0,7 2,5 51,3 

Værdi: Mio. kr. 

- genbrugsflasker, stor 38,0 10,2 7,1 4,6 3,9 25,8  

- genbrugsflasker, små 36,1 12,5 9,1 21,6 2,9 46,1  

- dåser, store 4,7 1,8 1,6 0,6 0,0 3,9  

- dåser, små 364,1 134,8 72,8 125,8 78,0 411,4  

Danmark i alt 442,9 159,2 90,6 152,5 84,8 487,2  

Grænseland 79,4 24,2 19,8 45,2 21,5 110,7  

Øvrige Danmark 363,5 135 70,8 107,4 63,4 376,5  

Pris: kr. pr. liter 

Hele Danmark 4,4 4,3 4,4 7,4 4,7 5,0  

Grænselandet 4,7 4,4 4,2 8,5 4,4 5,4  

Øvrige Danmark 4,3 4,3 4,5 7,0 4,8 5,0  
1) Anslået forbrug er beregnet ved at antage at forbruget pr. person  er det samme i hele Danmark. 
Anm. 2004 opregnet til helår under antagelse om at  4. kvartal udgør 25 pct. af den samlede grænsehandel. 
Kilde: GfK. 
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Af Status over grænsehandel juni 2005 fremgik det at sønderjyder i 2004 
dækkede mere end 100 pct. af deres forbrug med sodavand fra grænsehandlen 
ifølge GfKs undersøgelse. Der blev gjort rede for at det forekom urealistisk 
sammenholdt med oplysninger omkring sønderjydernes sodavandsforbrug fra 
DSK og COOP Danmark A/S, som viste at 48 pct. af sønderjydernes soda-
vandsforbrug stammede fra grænsehandlen.  
 
Med væksten i sønderjydernes grænsehandel med sodavand viser GfKs un-
dersøgelse, at sønderjydernes grænsehandel i 2005 dækker ca. 140 pct. af de-
res forbrug. Beregningen er foretaget på baggrund af en antagelse om at soda-
vandsforbruget er ens i hele Danmark. Selvom sønderjyderne skulle have et 
højere forbrug af sodavand end resten af Danmark forekommer deres grænse-
handel dog stadig meget høj i forhold til forbrug. 
 
Langt størstedelen af grænsehandlen består af sodavand på små dåser. Dåse-
sodavandenes andel af grænsehandlen er steget til 87 pct. i 2005 fra 84 pct. i 
2004. Samtidigt har andelen af sodavand på store genbrugsflasker været vi-
gende fra 2004 til 2005, således at de nu udgør 6,6 pct. af sodavandsgrænse-
handlen. Årsagen til dette er formentligt at nedsættelsen af emballageafgiften 
pr. 1. februar 2004 gjorde udnyttelsen af flaskefidusen mindre fordelagtig8. 
 
Udfra emballageafgiftsstatistik udgør salget af sodavand i genbrugsflasker 5-
10 mio. liter. Det svarer til GfK’s undersøgelse, når man også tager hensyn til,  
at en del af den danske eksport vinder vej til Danmark som mere erhvervs-
mæssig illegal handel, der ikke omfattes af GfK’s undersøgelse. 
 
Værdien af danskernes grænsehandel med sodavand er steget med 13 pct. i 
2005, mens den grænsehandlede mængde er faldet. Det skyldes specielt en 
højere værdi af grænsehandlen med dåsesodavand, hvilket understøttes af 
observationer af tilbudspriser på dåsesodavand i grænsehandlen. Disse viser, 
at prisen i det typiske tilbud på dåsesodavand er steget fra 2004 og i løbet af 
2005. Således var det typiske tilbud på 3 rammer Pepsi sodavand á 24 dåser i 
2004 og starten af 2005 på 99,95 kr., mens det i slutningen af 2005 var på 
109,95 kr. Coca Cola, der sandsynligvis har vundet markedsandele sælges 
mindre hyppigt til helt så lave priser som Pepsi. 
 
Fordelt på kvartaler viser udviklingen i GfKs interviewundersøgelse også at 
literprisen på sodavand i grænsehandlen er steget gennem 2005. Dog adskiller 
tredje kvartal sig med markant højere literpriser end de tre andre kvartaler, og 
samtidig er prisen højere i grænselandets indkøb end i resten af landet. Det 

                                                 
8 Jf.  afsnit 4.4.1. 
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forekommer ejendommeligt, da beboerne i grænselandet generelt må forven-
tes at købe sodavand i bedre tilbud end resten af Danmark.  
 
Værdien af grænsehandlen med sodavand på store genbrugsflasker er faldet 
med 32 pct. fra 2004 til 2005. Da mængden af grænsehandlet sodavand kun 
faldt 26 pct. giver det en lavere enhedspris på store sodavand i 2005, som det 
også fremgik af ConsumerScan, jf. afsnit 4.4. 
 
5.2 GfKs ConsumerScan 

Udviklingen i grænsehandlen med sodavand kan også belyses udfra GfKs 
ConsumerScan. 
 
Danskernes forbrug af sodavand er ifølge ConsumerScan steget fra 2002 til 
2004, og som det fremgår af tabel 4.16 er det grænsehandlen med sodavand 
der er steget, mens forbruget af sodavand der købes i Danmark er faldet. I 
2005 er det samlede forbrug af sodavand faldet til et niveau svarende til ni-
veauet i 2002, men væksten i grænsehandlen er fortsat, og forbruget af soda-
vand, der købes i Danmark, er faldet markant.    
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Tabel 4.16: Grænsehandel med sodavand efter ConsumerScan 

  1. 2.  1. 2.  
  

2002 2003 
halvår 
2004 

halvår 
2004 

2004 
halvår 
2005 

halvår 
2005 

2005 

  Mio. liter 

Sodavand i alt 272,7 276,0 141,3 138,1 279,4 134,3 138,8 273,2 

Sodavand købt i 

Danmark 
258,8 254,4 128,6 125,0 253,6 121,8 123,1 244,9 

Sodavand købt i 

Tyskland 
13,9 21,6 12,7 13,1 25,8 12,6 15,7 28,3 

- heraf sodavand 

med smag 
13,1 20,5 12,5 12,9 25,5 12,5 15,2 27,7 

Sodavand købt i 

Tyskland, embal-

lagetype: 

Mio. liter 

Små sodavand på 

en liter og derun-

der 

8,8 14,7 11,1 10,6 21,7 10,3 14,3 24,5 

Store sodavand på 

over en liter 
5,0 6,6 1,5 2,5 3,9 2,2 1,4 3,6 

Sodavand, glas 0,2 0,9 0,8 0,5 1,3 0,9 0,3 1,1 

Sodavand, plast 5,3 7,5 1,7 2,7 4,4 2,5 1,5 4,0 

Sodavand, dåse 8,3 13,2 10,1 9,9 20,0 9,2 13,9 23,2 

  Pct. 

Andel af grænse-

handelssodavand 

af totalsodavand 

5,1 7,8 9,0 9,5 9,2 9,4 11,3 10,4 

Kilde: GfKs ConsumerScan. 

 
Faldet i mængden af sodavand købt i Danmark bekræfter udviklingen i salget 
beregnet ud fra indtægtstallene selvom niveauet for forbruget i ConsumerScan 
er langt lavere end det beregnede.  Forskellen i forbrugsniveauet skyldes, at 
ConsumerScan ikke dækker alle typer indkøb husstandene foretager i grænse-
handlen samt at storindkøbere formentlig er underrepræsenteret i Consu-
merScan. Se Rapport om grænsehandel 2004 for nærmere om grænsehand-
lens niveau i ConsumerScan. 
 
Den fortsatte vækst i grænsehandlen lader dog til at være aftagende. Således 
er den steget med 56 pct. i 2003, med 19 pct. i 2004 og med 10 pct. i 2005. 
Fortsætter denne udvikling, underbygger det Skatteministeriets skøn fra Status 
over grænsehandel juni 2005, der viste, at  grænsehandlen med sodavand er 
ved at stabilisere sig efter at være steget frem til 2004. 
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Grænsehandlen med sodavand med smag har fra 2002 til 2005 udgjort langt 
størstedelen af den samlede grænsehandel med sodavand. Der er dog sket i 
niveauskift i andelen fra 2003 til 2004, hvor sodavand med smag er steget fra 
at udgøre henholdsvis 94 og 95 pct. af den samlede sodavandsgrænsehandel i 
2002 og 2003 til at udgøre henholdsvis 99 og 98 pct. i 2004 og 2005. Faldet i 
salget af sodavand  uden smag hænger formodentlig sammen med faldet i 
salget af sodavand i plastflasker, da sodavand uden smag tidligere typisk er 
blevet solgt i denne emballage. 
 
Tallene fra ConsumerScan viser ligesom GfKs interviewundersøgelse, at 
grænsehandel med sodavand på dåse udgør en stadig større andel af den sam-
lede sodavandsgrænsehandel. Andelen var i 2005 på 82 pct.  
 
Fra 2003 til 2004 har emballagetypernes andele ændret sig markant, hvor då-
sesodavands andel steg fra at udgøre 61 pct. til ca. 78 pct., mens andelen af 
sodavand på plastflaske er halveret fra ca. 35 pct. til ca. 17 pct. Som nævnt er 
ændringen i emballager en konsekvens af nedsættelsen af den danske embal-
lageafgift.  
 
ConsumerScans opgørelse viser altså, at grænsehandlen med sodavand fortsat 
stiger, mens GfKs grænsehandelsundersøgelse for Skatteministeriet viste, at 
grænsehandlen er faldet fra 2004 til 2005.  
 
Da ConsumerScans tal undervurderer grænsehandlen, opregnes Consu-
merScans tal udfra oplysninger om det afgiftsberigtigede salg beregnet på 
baggrund af statsregnskabet.  
 
Opgørelsen af grænsehandlen på baggrund af opregnede ConsumerScan tal 
fremgår af tabel 4.17. Det ses, at grænsehandlen med sodavand er steget fra 
62 mio. liter i 2004 til 66 mio. liter i 2005 inkl. Bryggeriforeningens skøn for 
ulovlig indførsel på 25 mio. liter, jf. kapitel 3. Det svarer til en vækst i græn-
sehandlen med sodavand i 2005 på ca. 6 pct. i forhold til 2004. Til sammen-
ligning steg grænsehandlen ca. 13 pct. fra 2003 til 2004. 
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4.17: Opregning af skøn fra ConsumerScan 

  2002 2003 2004 2005 

  Mio. liter 

Salg i Danmark 460 430 440 435 

Skønsmæssigt til ikke-husholdninger 80 80 80 80 

Salg til danske husholdninger i Danmark 380 350 360 355 

Salg til danske husholdninger iflg. GfK 259 260 254 245 

Opregningsfaktor 1,47 1,35 1,42 1,45 

Grænsehandel iflg. GfKs ConsumerScan 13,9 21,6 25,8 28,3 

Grænsehandel opregnet husholdninger 20,4 29,8 36,6 41,0 

Grænsehandel ulovlig indførsel 20 25 25 25 

Grænsehandel i alt 40 55 62 66 
Kilde: GfKs ConsumerScan og egne beregninger. 

 
Tabel 4.18 viser, at fra at være steget svagt fra 2002 til 2003, er andelen af 
husholdningerne der køber sodavand, eller penetrationen, på helårsbasis faldet 
i 2004 og 2005. Dermed køber ca. 91 pct. af husholdningerne i 2005 sodavand 
mod ca. 93 pct. i 2002. Fordelt på halvår er penetrationen faldet fra at ligge 
omkring 87-88 pct. mellem første halvår 2002 og første halvår 2004 pct. til en 
penetration omkring 85-86 pct. fra andet halvår 2004 frem til andet halvår 
2005.  
 
På helårs basis er penetrationen for grænsehandlen steget fra 9,6 pct. til 11,1 
pct. i 2005, dog har væksten været aftagende.  
 
Udviklingen har været mere ujævn når man betragter penetrationen fordelt på  
halvår. Penetrationen falder fra 2. halvår 2003 til første halvår 2004, men sti-
ger igen i andet halvår 2004. Det samme gør sig gældende i 2005, hvor penet-
rationen falder fra 7,6 pct. i andet halvår 2004 til 6,3 i første halvår 2005, 
hvilket dog stadig er højere end penetrationen på 6,0 i første halvår 2004. I 
andet halvår 2005 er penetrationen i grænsehandlen steget til 8,3 pct.  
Den højere penetration i andet halvår indikerer, at der grænsehandles mere i 
forbindelse med sommerferie og jul.  
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4.18: Sodavandsindkøbsvaner i Danmark og i Grænselandet 

    2002 2003 
1. 

halvår 
2004 

2.  

halvår 
2004 

2004 
1. 

halvår 
2005 

2. 
halvår 
2005 

2005 

  Pct. 

Total 93,30 93,60 87,20 85,91 92,74 85,03 84,64 91,39 Andel af 

hushold-

ningerne, 

der køber 

sodavand  

Grænse-
handel 

9,60 10,50 6,00 7,63 10,87 6,27 8,29 11,11 

  Stk. 

Handler 

pr. køber  
Total 21,50 22,40 11,60 11,24 21,33 11,56 11,45 21,35 

Handler 

pr. køber 

Grænse-
handel 

3,00 3,30 2,60 2,49 3,15 2,33 2,48 3,16 

  liter 

Mængde 

pr. handel 
Total 5,53 5,34 5,62 5,77 5,69 5,47 5,74 5,60 

Mængde 

pr. handel 

Grænse-
handel 

19,28 25,42 33,5 27,75 30,31 34,48 30,66 32,25 

Kilde: GfKs ConsumerScan. 

 
Antallet af handler pr. køber på helårsbasis er fra 2003 til 2004 faldet både i 
grænsehandlen med sodavand og for sodavandsindkøb generelt og har deref-
ter været omtrent uændret fra 2004 til 2005. 
 
Mængden pr. handel på helårsbasis i grænsehandlen er til gengæld steget 
markant siden 2002, hvor den var 19,3 liter pr. handel og lå i 2004 og 2005 på 
henholdsvis 30,31 liter og 32,25 liter pr. handel. Det svarer til, at mens der i 
2002 blev købt ca. 3,5 gange mere pr. handel i grænsehandlen end i soda-
vandsindkøb generelt, så bliver der nu købt ca. 6 gange så meget.  
 
Fordelt på halvår fremgår det, at mængden pr. handel i både 2004 og 2005 er 
lavere i andet end i første halvår. Mængden er dog i både første og andet 
halvår 2005 højere end i de tilsvarende perioder i 2004.    
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4.19: Indkøbsvaner for sodavand i grænsehandel og i Danmark i 2005 
ifølge GfKs ConsumerScan 

 Grænsehandel Dansk køb Total 

  2004 2005 2004 2005 2004 2005 

  Mio. liter 

Samlet køb 25,8 28,3 253,6 244,9 279,4 273,2 

  liter 

Mængde pr. handel 30,3 32,3 5,3 5,1 5,7 5,6 

  Mio. stk. 

Antal handler 0,85 0,88 48,25 47,90 49,10 48,78 

  Stk. 

Handler pr. køber 3,15 3,16 23,74 23,87 21,33 21,35 

  Mio. stk. 

Antal købere 0,27 0,28 2,03 2,01 2,30 2,28 

  Pct. 

Andel af husstande 10,9 11,1 89,1 87,7 92,7 91,4 
Anm. Under forudsætning af at 33 pct. af de grænsehandlende forsyner sig 100 pct. fra udlandet. 

 
Som det ses i ovenstående tabel 4.19 er størrelsen af indkøbene i Danmark 
faldet fra 2004 til 2005, hvilket understøtter observationen af færre og mindre 
tilbud på sodavand i den danske detailhandel. 
 
Omkring 11 pct. har grænsehandlet sodavand i 2004 og 2005, og grænsehand-
len har udgjort henholdsvis 9 pct. og 10 pct. af det samlede forbrug af soda-
vand. Derfor er der ikke anledning til at tro at de grænsehandlende forbruger 
mere sodavand end andre forbrugere. 
 
5.3 Eksporttal fra Danmarks Statistik 

Grænsehandlen med sodavand kan også belyses ud fra eksporttallene fra Dan-
marks Statistik. Det skal i den forbindelse bemærkes, at eksport ikke nødven-
digvis er det samme som grænsehandel. I langt de fleste tilfælde vil den eks-
porterede vare ikke komme tilbage som en grænsehandelsvare. For øl og spe-
cielt sodavand vil eksporten til Tyskland i langt de fleste tilfælde vende tilba-
ge til Danmark i forbindelse med grænsehandelsindkøb.  
 
Eksporten er dog kun en del af grænsehandlen med sodavand. Således vil en 
stor del af grænsehandlen bestå af f.eks. tyskproduceret sodavand.  
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Hovedparten af grænsehandlen med sodavand består af de internationale 
mærker som Coca-Cola, Pepsi, Sprite mv., men også danske mærke som 
f.eks. Harboe og Faxe Kondi kan købes i grænsehandlen.  
 
For de internationale varemærker som Coca-Cola og Pepsi gælder det, at der 
typisk er én licens til at producere det pågældende produkt i hvert land. Der er 
typisk også en aftale om, at man ikke går ind i hinandens markeder. For Coca 
Cola står Calsberg dog for salget til grænsekøbmændene. I visse tilfælde leve-
res fra Danmark og i andre fra andre tappere af Cola. 
 
Udviklingen i eksporten kan give en idé om udviklingen i grænsehandlen med 
sodavand, men er ikke fuldt dækkende, da tyskproduceret sodavand ikke ind-
går. Dertil kommer, at f.eks. svenskere også kan spare penge ved at købe so-
davand i Tyskland, og de handler også i de samme forretninger som dansker-
ne.  
 
Det fremgår af tabel 4.20, at eksporten er steget fra ca. 8-8,5 mio. liter i 
2001/2002 til ca. 25 mio. liter i 2003. Salget i 2003 var dog præget af en me-
get stor eksport i 3. kvartal, som sandsynligvis skyldes at Carlsberg produce-
rede en stor mængde Coca-Cola på genbrugsflaske til det tyske Coca-Cola 
kompagni, som pga. indførelse af den tyske pant på engangsemballage havde 
problemer med at følge med efterspørgslen efter Coca-Cola i genbrugsembal-
lage. I 2004 var eksporten på ca. 18 mio. liter, hvilket er lavere end i 2003, 
som dog var præget af en ualmindelig stor eksport i 3. kvartal. Eksporten er i 
2005 faldet i forhold til 2004 til ca. 15,5 mio. liter, hvilket kan henføres til lav 
eksport i første og fjerde kvartal.  
 
Ud fra eksporttallene kan det derfor umiddelbart vurderes, at grænsehandlen 
med sodavand er steget med ca. 10-15 mio. liter i forhold til grænsehandlen i 
2001/2002. I Rapport om grænsehandel 2001 blev det skønnet, at grænse-
handlen med sodavand var ca. 45 mio. liter. På baggrund af eksporttallene kan 
grænsehandlen med sodavand derfor skønnes til ca. 55-60 mio. liter. 
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Tabel 4.20: Udviklingen i eksporten af mineralvand til Tyskland ifølge 
udenrigshandelsstatistikken 

 Mængde Værdi Gennemsnitlig literpris 

 1.000 liter 1.000 kr. DKK 

1. kvartal 2001 1.575 8.033 5,10 

2. kvartal 2001 2.901 14.776 5,09 

3. kvartal 2001 2.068 10.485 5,07 

4. kvartal 2001 1.945 9.015 4,63 

I alt 2001 8.489 42.310 4,98 

1. kvartal 2002 1.634 7.651 4,68 

2. kvartal 2002 2.226 10.435 4,69 

3. kvartal 2002 2.252 10.152 4,51 

4. kvartal 2002 1.429 6.627 4,64 

I alt 2002 7.541 34.865 4,62 

1. kvartal 2003 1.857 7.400 3,99 

2. kvartal 2003 4.224 16.896 4,00 

3. kvartal 2003 15.102 48.438 3,21 

4. kvartal 2003 3.902 17.887 4,58 

I alt 2003 25.085 90.620 3,61 

1. kvartal 2004 4.446 17.127 3,85 

2. kvartal 2004 5.455 25.924 4,75 

3. kvartal 2004 4.418 22.701 5,14 

4. kvartal 2004 4.293 21.338 4,97 

I alt 2004 18.612 87.089 4,68 

1. kvartal 2005 2.628 13.279 5,05 

2. kvartal 2005 5.272 24.077 4,57 

3. kvartal 2005 4.857 20.364 4,19 

4. kvartal 2005 2.779 13.582 4,89 

I alt 2005 15.536 71.302 4,59 

1. kvartal 2006 1.988 9.897 4,98 
Anm. 1. Kvartal 2006 indeholder kun tal for januar og februar 2006. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
5.4 Bryggeriforeningens undersøgelse 

I juli 2005 fik Bryggeriforeningen foretaget en undersøgelse vedrørende dan-
skernes grænsehandel og illegale handel med øl og sodavand. Undersøgelsen 
blev udført af GfK som en spørgeskemaundersøgelse.  



Sodavand 

- 97 - 

Undersøgelsen er opdelt i seks dele: 
 
Første del vedrører grænsehandel. Respondenten skal svare på hvor mange 
gange han eller en i husstanden har været i udlandet det sidste halve år og har 
købt hhv. øl og sodavand med hjem. Derefter bliver de bedt om at opgøre det 
gennemsnitlige antal sodavand, som de købte pr. gang. Endelig bliver de bedt 
om at opgøre den andel, som er købt til deres egen husstand eller til venner og 
familie. 
 
Anden del vedrører køb fra familie og venner, som vedkommende tror eller 
ved er bragt til Danmark fra udlandet. Metoden er den samme som ved græn-
sehandelsspørgsmålet. 
 
Tredje del vedrører køb i almindelig handel, dog ikke i kiosker. Der spørges 
her til indkøb indenfor de seneste fire uger, hvor de to første dele, som nævnt, 
vedrører det seneste halve år.  
 
Fjerde del vedrører illegal handel fra fast udsalgssted. Her spørges også til 
indkøb i de sidste fire uger. 
 
Endelig bliver respondenten bedt om at fordele sine indkøb indenfor de sene-
ste fire uger på grænsehandel, køb fra venner, illegal handel og køb i alminde-
lig dagligvarehandel. 
 
Til sidst bliver man bedt om at opgøre personligt forbrug af øl. Undersøgel-
sens hovedresultater fremgår herunder. 
 
Alle undersøgelsens tal var generelt meget høje jf. tabel 4.21, men kun en 
tredjedel af tallene for grænsehandel og illegal handel, herunder køb fra fami-
lie og venner er blevet valideret. De sidste to tredjedele er ikke valideret lige-
som køb i almindelig handel heller ikke er valideret.  
 
Tabel 4.21: Bryggeriforeningens undersøgelse 

 Mio. liter 

Grænsehandel til eget brug 1541) 

Grænsehandel, illegal handel til familie/venner 271) 

I alt grænsehandel 1811) 

Illegal handel via fast udsalgssted 291) 

Afgiftspligtigt salg ekskl. salg via restauranter 8102) 

Danskernes forbrug ekskl. salg via restauranter mv. 1.020 
1) En tredjedel af tallene i undersøgelsen er valideret. Tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed.  
2) Tallet er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke er foretaget efterkontrol.  
Kilde: GfK og Bryggeriforeningen. 
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Det skal bemærkes at det forbrug som forekommer på restauranter og caféer 
ikke indgår i Bryggeriforeningens undersøgelse. Det drejer det sig om ca. 150 
mio. liter øl og ca. 80 mio. liter sodavand. 
 
Af Bryggeriforeningens undersøgelse fremgår det således at det samlede for-
brug af sodavand skulle være 1.100 mio. liter, svarende til at hver dansker, 
gammel som spæd drikker mere end 200 liter sodavand om året eller mere end 
600 dåser sodavand. I Status over grænsehandel 2005 blev danskernes for-
brug af sodavand skønnet til ca. 540 mio. liter. 
 
Som nævnt er en tredjedel af tallene for grænsehandel og illegal handel i 
Bryggeriforeningens undersøgelse blevet valideret. Med et faktisk afgiftsplig-
tigt salg på ca. 450 mio. liter, vil Bryggeriforeningens tal for grænsehandel og 
illegal handel svare til et samlet forbrug på ca. 660 mio. liter sodavand i 
Danmark. Det betyder at danskerne i gennemsnit skulle forbruge ca. 122 liter 
pr. person, hvilket gør danskerne til de mest sodavandsdrikkende i hele EU 
sammen med tjekkerne. Gennemsnittet i EU er således ca. 72 liter pr. person, 
mens danskerne i givet fald skulle drikke ca. 50 liter mere end gennemsnittet i 
EU.  
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Tabel 4.22: Salg af kulsyreholdige ikke-alkoholiske drikkevarer pr. per-
son i Europa 2003 

 liter pr. person 

Letland 28,0 
Estland 33,6 
Litauen 35,6 
Polen 41,3 
Rumænien 41,8 
Frankrig 42,5 
Italien 52,7 
Portugal 53,3 
Bulgarien 56,4 
Grækenland 59,2 
Finland 60,0 
Ungarn 68,7 
Sverige 71,2 
Holland 73,3 
Slovakiet 74,1 
Danmark1) 77,7 
Schweiz 80,5 
Tyskland 82,3 
Østrig 90,4 
Storbritannien 99,2 
Spanien 101,7 
Belgien 103,7 
Norge 114,6 
Irland 120,3 
Tjekkiet 129,8 
Gennemsnit 71,7 
1) Danskernes forbrug på 77,7 liter pr. person, svarer til et samlet forbrug på ca. 415 mio. liter. Dette forbrug er 
forholdsvis lavt sammenholdt med det afgiftspligtige salg på 444 mio. liter, jf. tabel 4.2. Det skyldes sandsynligvis, at 
danskvand med citrus tilsyneladende ikke indgår i opgørelsen. Danskvand med citrus er afgiftsbelagt i Danmark. 
Kilde: UNESDA-CISDA, Den europæiske og internationale sammenslutning af læskedrikforeninger. 

 
Det er vanskeligt at pege præcist på, hvad der udløser de høje tal i Bryggeri-
foreningens undersøgelse. Men der er dog faktorer som kan være en medvir-
kende årsag hertil. For det første bliver personen spurgt om hvor mange gange 
indenfor det seneste halve år, at han eller én i husstanden har været i udlandet 
og har købt sodavand. Det er måske nok muligt at huske hvor mange gange 
husstanden har været ude at rejse, spørgsmålet er så om på hvor mange af 
disse rejser, der er købt sodavand. Selv hvis det kan opgøres nogenlunde sik-
kert er næste spørgsmål derimod mere vanskeligt. Her bliver respondenten 
bedt om at angive hvor meget sodavand, han eller en i husstanden har købt i 
gennemsnit pr. gang fordelt på emballagestørrelserne (kasse 30 stk. 33 cl., 
ramme 24 stk. 33 cl, 1 liter flaske/dåse, 50 cl flaske/dåse, 33 cl. flaske/dåse). 
Det kan medføre et problem når en person i husstanden svarer på vegne for 
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andre af husstandens medlemmer. Et eksempel er, hvis et af husstandens med-
lemmer i gennemsnit køber mere end de andre medlemmer. I det tilfælde vil 
vedkommendes svar udfra egne gennemsnitindkøb medføre, at husstandens 
grænsehandel fremstår større end den egentlig er.  
 
For nogle vil det ikke være et problem. Respondenten køber måske altid 5 
rammer øl, når han grænsehandler i Tyskland, problemet kan dog opstå hvis 
han den ene gang kun har købt en ramme, næste gang 2 og tredje gang 5. Ty-
pisk vil han svare at han i gennemsnit har købt 5 rammer, for det plejer han jo. 
Det er dog ikke sikkert at fruen som også har grænsehandlet har købt 5 ram-
mer. Hun har måske kun købt 3 rammer, men alligevel vil det fremgå som om 
der i gennemsnit er købt 5 rammer.  
 
Det virker ikke sandsynligt at danskernes forbrug af sodavand på det nærme-
ste er eksploderet, men det kan ikke afvises at dette er sket. Umiddelbart tyder 
undersøgelsen dog på, at alle tallene i Bryggeriforeningens undersøgelse er 
ca. dobbelt så høje, som de burde være. Som nævnt tidligere er det nogle me-
get svære og tekniske spørgsmål, som respondenterne har svaret på ligesom 
de har skullet svare på andres vegne.  
 
I Bryggeriforeningens undersøgelse er gennemsnitstallet da også ekstremt 
højt. Respondenter som har købt sodavand udgør 445 personer, som har købt 
542 hl sodavand heraf er 72 hl sodavand til familie og venner. Det vil sige at i 
gennemsnit har respondenten købt 122 liter sodavand pr. gang eller 12,5 
ramme sodavand. Dertil kommer at dem der også har købt øl i gennemsnit har 
købt 100 liter øl, svarende til 10 rammer. Det vil sige at hvis man både har 
købt øl og sodavand har man købt 23 rammer i gennemsnit. Umiddelbart er 
der derfor noget der tyder på, at der kan være sket en fejl evt. med udregning 
af gennemsnit og måske også antallet af gange hvor der er købt sodavand.  
 
Til sammenligning viser GfKs undersøgelse for Skatteministeriet i Rapport 
om grænsehandel 2004, at danskerne i gennemsnit købte ca. 44 liter sodavand 
og ca. 33 liter øl pr. tur. I 3. kvartal 2005 viser GfKs undersøgelse at dansker-
ne køber ca. 28 liter øl og ca. 28 liter sodavand pr. tur. Disse tal ligger således 
meget langt fra Bryggeriforeningens tal på 122 liter pr. gang. 
 
I undersøgelsen fremgår der to tal for salg til familie og venner. Det ene tal 
har respondenten selv oplyst at han har købt til familie og venner (ikke i egen 
husstand). Tallet er oplyst som en procentandel af hans samlede grænsehan-
del. Et andet sted spørges der til hvor meget han selv har købt af familie og 
venner og hvor han tror at der er tale om grænsehandlede varer, med andre 
ord bliver han bedt om at gætte. Det gættede tal er på 26,8 mio. liter pr. år. 
Som en procentandel har respondenterne i gennemsnit oplyst, at 9,7 pct. af 
deres grænsehandelsindkøb af sodavand er til familie og venner. 9,7 pct. af 
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det meget høje tal for grænsehandlen giver kun en grænsehandel på 23,6 mio. 
liter. Det skal bemærkes at der ikke bliver spurgt om det bliver solgt til fami-
lie og venner, en del af denne grænsehandel vil uden tvivl være gaver. Bryg-
geriforeningen har således valgt at lægge det høje tal til grund for deres sam-
lede opgørelse. Som nævnt er der noget der tyder på at der er en faktor to fejl i 
Bryggeriforeningens niveau. Forholdstallene kan dog være nyttige.  
 
På baggrund af Bryggeriforeningens opgørelse af det afgiftspligtige salg i 
forhold til det provenu som er kommet ind på sodavandsafgiften kan dansker-
nes forbrug opgøres. I opgørelsen antages det at der er den samme fejl i de 
øvrige tal som på det afgiftspligtige salg. Derved kan grænsehandlen med 
sodavand opgøres til 77 mio. liter, mens den illegale handel via fast udsalgs-
sted er 13 mio. liter. 
  
Tabel 4.23: Skatteministeriets fortolkning af Bryggeriforeningens under-
søgelse justeret i forhold til det afgiftsberigtigede forbrug 

 Mio. liter 

Grænsehandel til eget brug   67 

Grænsehandel, illegal handel til familie/venner   10 

I alt grænsehandel   77 

Illegal handel via fast udsalgssted   13 

Afgiftspligtigt salg ekskl. salg via restauranter  355 

Danskernes forbrug ekskl. salg via restauranter mv. 447 

Salg på restauranter   80 

Forbrug i Danmark i alt 527 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af GfK/Bryggeriforeningens undersøgelse, hvor det antages at der er den 
samme fejl i de øvrige tal som i det afgiftspligtige salg.  Beregningerne foretaget i efteråret 2005 

 
I Bryggeriforeningens undersøgelse er respondenterne blevet bedt om at angi-
ve den procentvise fordeling af deres sodavandsindkøb til husstanden inden 
for de seneste fire uger på indkøbssted. Resultatet ses af tabellen herunder. 
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4.24: Fordeling af danskernes sodavandsindkøb på indkøbssted 

 
Grænse-
handel 

Købt af 
venner/ 

Bekendte 

Illegal 
sodavand 
fra fast 
udsalgs-

sted 

Sodavand 
alminde-

lig 
 handel 

I alt 

 Pct. 

Hovedstadsområdet 5,1 1,6 8,5 84,9 100 

Øvrigt øst for Store-

bælt 
6,7 2,1 3,0 88,1 100 

Fyn 18,8 5,3 0,4 75,5 100 

Sønderjylland 53,6 3,2 0,1 43,1 100 

Østjylland 30,2 2,3 3,8 63,6 100 

Vestjylland 17,2 3,3 0,2 79,3 100 

Nordjylland 10,3 1,9 0,3 87,4 100 
Kilde: GfK/Bryggeriforeningen. 

 
Hvis danskernes forbrug af sodavand i gennemsnit er ca. 100 liter pr. år pr. 
person, og det antages, at der drikkes lige meget sodavand uanset, hvor man 
bor i Danmark, så vil sodavandsforbruget fordele sig således ud fra tabel 4.25. 
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4.25: Skatteministeriets fordeling af danskernes forbrug af sodavand ved 
ens forbrug, afhængigt af bopæl 

 

Hoved-
stads-

området 

Øvrigt 
øst for 

Store-
bælt 

Fyn 
Sønder-
jylland 

Østjyl-
land 

Vestjyl-
land 

Nordjyl-
land 

I alt 

 Mio. liter 

Grænse-

handel 
5,2 6,7 7,4 20,9 25,1 7,1 4,2 76,8 

Købt af 

venner/ 

bekendte 

1,6 2,1 2,1 1,2 1,9 1,4 0,8 11,2 

Illegal 

sodavand 

fra fast 

udsalgs-

sted 

8,7 3,0 0,2 0,0 3,2 0,1 0,1 15,3 

Sodavand 

alminde-

lig handel 

86,8 88,6 29,9 16,8 52,9 32,8 35,8 343,7 

I alt 102,3 100,5 39,6 39,0 83,2 41,4 41,0 446,9 

Salg på 

restauran-

ter 

18,3 18,0 7,1 7,0 14,9 7,4 7,3 80,0 

Forbrug i 
alt 

120,6 118,5 46,6 46,0 98,1 48,8 48,3 526,9 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af GfK/Bryggeriforeningens undersøgelse og Skatteministeriets fortolkning af 
Bryggeriforeningens undersøgelse justeret i forhold til det afgiftsberigtigede forbrug, jf. tabel 4.23. 
 
Det fremgår af tabel 4.25, at grænsehandel til eget forbrug udgør 77 mio. liter, 
hvortil skal lægges den del der er købt af venner og bekendte. Skønnet over 
grænsehandlen ud fra Bryggeriforeningens undersøgelse bliver derfor ca. 88 
mio. liter. Den illegale handel med sodavand kan ud fra disse oplysninger 
opgøres til ca. 15 mio. liter. Det afgiftspligtige salg bliver dermed ca. 344 
mio. liter købt i dagligvarebutikker. For at beregnes danskernes samlede for-
brug skal forbruget i form af salg på restauranter mv. på 80 mio. l. tillægges. 
Det samlede forbrug udgør derved i alt 440 mio. liter. Sammenlignes med 
Skatteministeriets undersøgelse fra juni 2005 fremgår det, at grænsehandlen 
måske var undervurderet, men at det illegale salg til gengæld var overvurde-
ret. Det blev skønnet, at den illegale handel udgjorde 25 mio. liter, mens 
grænsehandlen var 70 mio. liter. 
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5.5 Grænsekøbmændenes undersøgelse for 2004 og 2005 

Der har altid været større usikkerhed om sodavandsgrænsehandlen end for 
grænsehandlen med f.eks. øl. Det skyldes, at en stor del af sodavandene 
kommer fra andre end danske fabrikanter. Derfor har man i videre udstræk-
ning måtte basere sig på mere usikre opgørelser fra danskernes oplysninger 
om køb og mere sporadiske oplysninger om visse grænsekøbmænds salg. 
Der er oplagt mindre usikker, hvis man kan få oplysninger om få virksomhe-
ders salg i stedet for om mange forbrugers køb. 
 
Grænsekøbmændene har ladet BDO undersøge udviklingen i omsætningen og 
fordelingen heraf på visse varer og kundesegmenter herunder om sodavand.  
 
Grænsekøbmændenes nye undersøgelse for 2004 og 2005 oplyser dog kun om  
omsætning af sodavand i grænsebutikkerne i 2005, mens sodavand er en del 
af en bredere kategori i 2004. 
 
Resultatet er vist nedenfor: 
 
4.26: Grænsekøbmændenes undersøgelse af udviklingen i omsætningen   

 Salg til alle Heraf 
danskere 

Heraf 
Svenskere 

Heraf 
andre 

 Mio. kr. 
Omsætning 2004 4.681 3.209 1.035 437 
Heraf andre drikkevarer end 
øl, vin og spiritus 814 657 109 48 
 Pct. 
Andel af omsætning i 2004 
efter 2006 undersøgelse 17,4 20,5 10,5 11,0 
 Mio. kr. 
Omsætning 2005 3.962 2.778 739 444 
Heraf andre drikkevarer end 
øl vin og spiritus 1.162 796 317 49 
Heraf sodavand 2005 819 546  250 23 
 Pct. 
Sodavand i pct. af omsæt-
ning 20,7 19,7 33,8 5,2 
  
Sodavand beregnet 20041) 575 450 100 25 
 Mio. liter 
Mængde 2004 ved 4,5 kr.  
pr. liter 128  100 22 6 
Mængde 2005 ved 4,8 kr. 
pr. liter 171 114 52 5 

1) Usikkert beregnet ved samme forhold mellem sodavand og andre drikkevarer end øl, vin og spiritus i 2004 som i 
2005. 
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Opgørelsen af omsætningen med sodavand er mindre sikker end opgørelsen 
for øl. Det skyldes for det første, at der alene for 2005 er oplysninger om 
handlen med sodavand. For 2004 er sodavand omfattet af en bredere gruppe 
drikkevarer, der ikke omfatter øl og almindelig vin og spiritus i det mindste 
for hovedparten af købmændene. 
 
For det andet kan forretningerne have grupperet deres omsætning forskelligt 
også i 2005. Der kan derfor være skøn i opgørelsen af andre drikkevarer end 
alkohol. Således kan alkoholsodavand være omfattet af gruppen ligesom an-
dre afvigende sodavand, kildevand, iste, og for nogle måske kaffe mv. kan 
være omfattet. 
 
Det springer således i øjnene, at svenskerne har meget store indkøb af soda-
vand mv.  
 
Opgørelsen viser, at salget af sodavand er steget fra 2004 til 2005 fra ca. 100 
mio. liter til 115 mio. liter, hvis prisen har været 4,5 kr. pr. liter i 2004 og 4,8 
kr. pr. liter i 2005. 
 
Salgsfremgangen fra 2004 til 2005 er sket selv om de tyske priser har været 
stigende. Forklaringen skal måske søges i, at  Coca-Cola har været bedre re-
præsenteret i handelen i 2005 end i 2004. Ligeledes kan en del af salgsfrem-
gangen måske forklares ved, at dem der sælger sodavand ulovligt i Danmark i 
stigende grad har forsynet sig fra grænsekøbmændene, hvor priserne inklusive 
tysk moms og detailavance er i samme størrelsesorden som priserne på Cola 
mv. inklusive transport fra Slovenien, Tjekkiet. I forhold til Østeuropæiske 
Colaer falder Cola i dansk emballage mindre i øjnene og smagen skulle være 
afvigende fra den normale for colaer fra Polen og Balkan mv.  
 
Hvis man skulle tage udgangspunkt i grænsekøbmændenes tal er resultatet: 
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4.27: Grænsehandel med sodavand baseret på grænsekøbmændenes un-
dersøgelse 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Mio. liter 

Grænsehandel, tidligere rapporter 65 70 70 70  

Ulovlig indførsel, tidligere rappor-
ter  25 25 25 25  

I alt sodavand, tidligere rapporter 90 95 95 95  

Grænsehandel, ny opgørelse 75 80 95 95 92 1) 

”Ulovlig indførte vand” 25 25 25 20 20 1) 

I alt grænsehandel mv. ny opgø-
relse 100 105 120 115 112 

1) 2006 tal korrigeret for tysk momsforhøjelse. 
 
Man kan argumentere for, at grænsehandlen mv. for sodavand burde være 
endnu større, jf. at der også er en vis ulovlig indførelse af Coca-Cola fra Slo-
venien mv. Men med de priser, der sælges sodavand til i grænseforretningerne 
er Cola fra grænseforretningerne med tysk moms stærkt konkurrencedygtige 
med Østeuropæisk og mellemøstlig Cola. Yderligere er det fornemmelsen, at 
grænsekøbmændene har fået inkluderet mere end sodavand i traditionel for-
stand i deres tal. Nogle har måske alkoholsodavand med, andre kildevand, og 
man kan ikke udelukke, at der også er nogle af de billige dåsecolaer mv. uden 
pant der finder veje til andre end folk fra Skandinavien. 
 
Det skal også understreges, at i de her opgjorte grænsehandelstal er en del 
sandsynligvis også ulovlige sodavand, der måske ikke sælges fra fast udsalgs-
sted, men til mere eller mindre fjerne bekendte. 
 
5.6 Skøn over grænsehandel med sodavand 

Grænsehandlen med sodavand udgør ud fra de 5 kilder, som fremgår i tabel 
4.26, mellem 53 og 97 mio. liter. 
 
Udviklingen i grænsehandlen er ifølge GfKs interviewundersøgelse og Con-
sumerScan gået i hver sin retning. Interviewundersøgelsen har vist, at græn-
sehandlen er faldet med 5 mio. liter, mens ConsumerScan viser den er steget 
med 4 mio. liter. ConsumerScan viser dog, at væksten i grænsehandlen fortsat  
er aftagende. 
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Tabel 4.28: Sammenligning af skøn over grænsehandel med sodavand i 
2004 fra Rapport om grænsehandel 2004, Status over grænsehandel 2005 
og skøn for 2005 fra Status over grænsehandel 2006  

 2004 skøn fra 
efterår 2004 

2004 skøn fra 
forår 2005 

2005 skøn fra 
forår 2006 

                     Mio. liter 

GfK interviewundersøgelse 156 101,6 96,6 

ConsumerScan 45 62 66 

Bryggeriforeningens undersøgelse  - - 181 

Skatteministeriets fortolkning af 
Bryggeriforeningens undersøgelse 

- - 80-90 

IFG 119 - - 

Eksporttal fra Danmarks Statistik 60-65 - 55-60 

DSK – COOP Danmark 68 - - 

Grænsebutikker fratrukket skøn for 
ulovlige sodavand1)  80 95 

Skatteministeriets skøn 70 80 95 
1) 25 mio. liter for 2004 og 20 mio. liter for 2005 

 
Skønnet for grænsehandlen ud for Danmarks Statistiks tal for udenrigshandlen 
viser, at grænsehandlen er faldet sammenlignet med 2004.  
 
Skatteministeriet skønner på baggrund af kilderne, at grænsehandlen i 2005 er 
steget med 15 mio. liter til 95 mio. liter fra 80 mio. liter i 2004. Væksten skyl-
des formentlig ændringen i grænsebutikkernes tilbud, hvor Coca-Cola igen 
har fået en mere fremtrædende rolle. Tilbudspriserne på Coca-Cola nærmer 
sig tilbudspriserne på Pepsi i grænsehandlen, og da Coca-Cola er danskernes 
foretrukne mærke er grænsehandlen med disse formentlig steget.  
  

6. Virkninger af afgiftsændringer 
Ved beregning af virkningen af afgiftsændringer er der taget højde for den 
planlagte tyske forhøjelse af den generelle momssats fra 16 til 19 pct. point. 
Den tyske pris på sodavand er forhøjet svarende til momsforhøjelsen. Det vil 
medføre, at den tyske pris stiger fra ca. 4,8 kr. pr. liter til 4,9 kr. pr. liter.  
 
Til brug for beregningerne vedrørende sodavand er følgende antaget for 2007: 
 
1. Grænsehandlen afhænger lineært af fordelen ved at grænsehandle i 

Tyskland. 

2. Fordel ved grænsehandel i Tyskland udgør for 1 liter mineralvand:  

 - forskel i mineralvandsafgift og moms heraf 1,44 kr. pr. liter 
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 - forskel i moms af tysk pris uden afgift 0,25 kr. pr. liter 

 - forskel i avance og moms heraf 0,01 kr. pr. liter 

 Prisforskel i alt 1,70 kr. pr. liter 

 Fordel ved ikke håndhævet tysk pant 1,50 kr. pr. liter 

 Fordel i alt 3,20 kr. pr. liter 

 Det er antaget, at ved en dansk pris på 3 kr. pr. liter 
vil danskere købe sodavand i udlandet svarende til 
4,7 mio. liter – uanset den udenlandske pris.  

 

3.  Nuværende sodavandsmarked  

 - indenlandsk salg med dansk afgift 438 mio. liter 

 - danskeres grænsehandel i Tyskland  92 mio. liter 

 - danskeres forbrug af ulovligt indførte sodavand 20 mio. liter 

 Nuværende dansk forbrug 550 mio. liter 

4. Priselasticitet (konstant) -0,3 

5. Dansk pris på sodavand 6,60 kr. pr. liter 

6.  Tysk pris 4,90 kr. pr. liter 

7. På ulovligt indført sodavand er det antaget, at der 
kan spares afgift plus forskellen i engrosprisen ved 
salg. Det antages desuden, at der kun betales moms 
af en tredjedel af den ulovligt solgte mængde. Det 
antages, at hvis prisen falder med 3,25 kr. pr. liter, 
vil den ulovlige indførsel af sodavand ophøre. 3,25 kr. pr. liter 

8. Tysk dåsepant håndhæves ikke  

9. Engangsemballage udgør 22 pct. af mineralvands-
markedet  

 

10. Emballageafgift pr. liter 32 øre pr. liter 
 
Sammenlignet med Status over grænsehandel 2005 er der tale om få ændrin-
ger i antagelserne. På baggrund af prisoplysningerne i ConsumerScan er den 
tyske pris ændret fra 4,60 kr. pr. liter til 4,8 kr. pr. liter, herefter er der taget 
højde for den planlagte tyske momsforhøjelse, således at prisforskellen nu kan 
opgøres til 1,7 kr. pr. liter fra 1. januar 2007 mod 1,90 kr. pr. liter i sidste års 
status. Det indenlandske afgiftspligtige salg skønnes i 2006 at udgøre 435 
mio. kr. Det skal bemærkes, at der er tale om forholdsvis små ændringer, som 
ikke ændrer ved konklusionerne i rapporten fra efteråret 2004. Som illustreret 
i rapporten fra efteråret, vil selv en grænsehandel på 156 mio. liter ikke ændre 
væsentligt på konklusionerne. 
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Tabel 4.29: Virkninger af afgiftsnedsættelser på sodavand, 2006-niveau 

Afgift 
Dansk 
pris 

Dansk 
forbrug 

- heraf 
købt i 
DK 
med 

dansk 
afgift 

- heraf 
købt i  
Tysk-
land 

Ulovlig 
indførsel 
til Dan-
mark 

Netto-
prove-

nu-
gevinst 

Netto 
sam-
fund 

- heraf 
danske 
borge-

re 

kr. pr. liter Mio. liter 
1,15 6,60 550,0 438,0 92,0 20,0 0 0 0 

0,95 6,35 556,3 451,5 85,9 18,8 -68 22 90 

0,75 6,10 562,5 465,1 79,9 17,5 -141 40 181 

0,65 5,98 565,6 471,9 76,8 16,9 -179 48 227 

0,55 5,85 568,8 478,6 73,8 16,3 -219 56 275 

0,35 5,60 575,0 492,2 67,8 15,1 -303 69 372 

0,15 5,35 581,3 505,7 61,7 13,8 -392 80 472 

0,00 5,16 585,9 515,9 57,1 12,9 -462 86 548 
Anm.: Der henvises til Rapport om grænsehandel 2004 vedrørende metode. 

 
Tabellen herover indeholder hovedresultaterne af en afgiftsændring på soda-
vand. Der henvises til Rapport om grænsehandel 2004 for større detaljerings-
grad i de samfundsøkonomiske beregninger. 
 
En nedsættelse af afgiften med svarende til et prisfald på 50 øre pr. liter vil 
medføre en stigning i det danske forbrug på ca. 12,5 mio. liter, grænsehandlen 
vil falde med ca. 12,3 mio. liter, og det ulovlige salg vil ud fra antagelserne 
falde med 2,5 mio. liter fra ca. 20 mio. liter til ca. 17,5 mio. liter. I alt vil det 
danske salg med afgift stige med ca. 27,3 mio. liter. Nettoprovenutabet efter 
adfærdsændringer kan beregnes til 141 mio. kr. Ved uændret adfærd er tabet 
ca. 175 mio. kr. Nedsættelsen af afgiften vil medføre færre forvridninger i 
forbruget, hvilket ved et prisfald på 50 øre pr. liter, kan opgøres til 40 mio. kr. 
De danske borgere vinder dermed 181 mio. kr. som direkte følge af afgifts-
nedsættelsen, dertil kommer, at den lavere afgift medfører, at forbruget ikke 
bliver forvredet i samme grad som tidligere. Til sammenligning taber den 
danske stat som nævnt ca. 141 mio. kr.  
 
Der er ikke som for alkohol og tobak beregnet en omkostning ved større for-
brug af sodavand for tredje part f.eks. fordi et øget forbrug af sodavand giver 
helbredsskader. Det skyldes, at der ikke er forligger opgørelser af sådanne 
eventuelle helbredsvirkninger. 
 
Det skal tilføjes, at det måske kan undre, at grænsehandlen ikke falder med 
mere end ca. 40 pct. selv om afgiften fjernes fuldstændig. Det skal ses i lyset 
af, at den tyske pant ikke håndhæves i grænseforretningerne. Når den tyske 
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pant på et uvist tidspunkt bliver håndhævet vil grænsehandlen falde med 30-
35 mio. liter netto efter at der er taget hensyn til, at salget af sodavand i gen-
brugsflasker vil stige. 
 
Indførelse af tysk pant vil dog ikke i videre udstrækning ændre på provenutab 
for staten og gevinst for borgerne ved en dansk afgiftsnedsættelse. 
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Kapitel 5. Blankbånd 

Dette kapitel behandler blankbånd, der også er en del af grænsehandlen.  
 
Kapitlet er opbygget således: 
Afsnit 1. Udvikling i det afgiftspligtige salg 
Afsnit 2. Priselementer og incitamenter til grænsehandel 
Afsnit 3. Danskernes grænsehandel i udlandet 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget at nedsætte vederlaget på uind-
spillede dvd’er.  
 
Skatteministeriet har i Status over grænsehandel 2005 vurderet, at nedsættel-
sen vil være provenuneutral for rettighedshaverne. Der nedsættes en følge-
gruppe bestående af repræsentanter for rettighedshaverne i form af Copy-Dan, 
repræsentanter for forbrugerelektronikbranchen i form af BFE, ITEK, Dansk 
Handel og Service og IT-brancheforeningen samt Skatteministeriet og Kul-
turministeriet, der skal følge udviklingen på området. Følgegruppen opgør 
efter en periode udviklingen i dvd-provenuet i forhold til dvd-provenuet i 
2005, der forventes at blive ca. 17 mio. kr. Såfremt der mod forventning er 
sket et fald, er Kulturministeriet indstillet på at yde kompensation til rettig-
hedshaverne, uanset om faldet skyldes selve vederlagsnedsættelsen eller f.eks. 
skyldes, at der sælges færre dvd’er, fordi der i stedet kopieres på digitale dvd-
optagere med indbygget harddisk.  
 
Da udviklingen i det danske salg således skal følges nøje, foretages ikke be-
regning af virkning af en afgiftsændring.  
 

1. Udviklingen i det afgiftspligtige salg 
Der betales en afgift eller et vederlag på blanke media. Der er ikke tale om en 
fiskal afgift, men om en vederlagsordning, som oprindeligt blev indført som 
en brugerbetaling ved kopiering. Køberen af en blank dvd’er eller et andet 
lagringsmedie skal betale et vederlag som kompensation til rettighedshaverne 
for de mistede indtægter. Vedlaget betales således af køberne, og ordningen 
administreres af Copy-Dan Båndkopi, der er rettighedshavernes organisation. 
 
I forbindelse med vedtagelse af finanslovaftalen for 2006 aftalte regeringen 
og Dansk Folkeparti at nedsætte afgiften på blanke dvd’er. Et flertal i Folke-
tinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti har den 2. juni besluttet af 
sænke afgiften på 10,07 kr. til 3 kr. Vederlaget på 10,07 kr. for en almindelig 
blank dvd udgør en tredjedel til halvdelen af detailprisen på 20-30 kr. Det 
høje vederlag medvirker til en ikke uvæsentlig grænse- og internethandel fra 
bl.a. Tyskland.  
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Det fremgår af finanslovsaftalen om blanke dvd’er: 
 
”Grænsehandel 
Det skønnes, at fire ud af fem blanke dvd’er, der anvendes i Danmark, købes i 
udlandet. Herved udhules grundlaget for afgiften på blanke dvd’er, som via 
Copy-Dan tilfalder rettighedshaverne, samt skatte- og momsgrundlaget i 
Danmark. Parterne er enige om at nedsætte afgiften på blanke dvd’er efter 
drøftelse med de involverede parter. 
 
Parterne er desuden enige om, at regeringen i 2006 gør status over udviklin-
gen i og analyser af grænsehandlen bl.a. med henblik på at vurdere behovet 
for yderligere tiltag på området.9” 
 
Der er nu gennemført en revision af blankbåndsordningen og regeringen har 
sammen med Dansk Folkeparti vedlaget lovforslag om at nedsætte afgiften fra 
10 kr. til 3 kr.10. Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at rettigheds-
haverne er sikret en kompensation, såfremt Copy-Dans årlige dvd-provenu 
fremover bliver lavere end dvd-provenuet i 2005. Rettighedshaverne risikerer 
således ikke en indtægtsnedgang som følge af nedsættelsen. Når regeringen 
har afgivet lovovervågningsrapport i juni 2008 vil blankbåndsordningen blive 
taget op til revision. 
 
Principperne bag den nuværende vederlagsordning, og som er aftalt nedsat, 
blev indført i 1993. Der blev lagt et vederlag på lyd- og videobånd og andre 
medier, som lyd og billeder kan optages på. Ordningen hører under Kulturmi-
nisteriet og fungerer som en økonomisk kompensation for lovlig kopiering. 
Vedlaget opkræves af Copy-Dan Båndkopi.  
 
Der foretages både lovlig og ulovlig kopiering. Blankbåndordningen er en 
kompensation for den lovlige kopiering, eftersom den ulovlige kopiering i 
sagens natur er forbudt. Den lovlige kopiering kan deles op i kopiering af eg-
ne filer, billeder og andet, der ikke er dækket af ophavsrettigheder eller kræve 
kompensation og en del der er dækket af rettighedshaver. Blankbåndsordnin-
gen er tiltænkt for den kopiering, der er dækket af ophavsret. Det kan f.eks. 
ved musik optaget fra radioen, film m.v. optaget fra tv og kopiering af egne 
musik-cd’er til eget brug. Der kan dog argumenteres for, at kunsterne allerede 
er kompenseret via licens og/eller køb af originalen. 

                                                 
9 Kilde: Aftale om finansloven 2006. 
10 L 166 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Tekniske foranstalt-

ninger og revision af blankbåndsordningen). Fremsat den 1. marts 2006 af kulturministeren 
og vedtaget den 2. juni 2006. 
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I efteråret 2003 var der en revision af blankbåndsordningen, hvor den para-
fiskale afgift på blanke cd’er blev nedsat fra ca. 4,17 til 1,75 (1,88 i 2006)  kr. 
pr. stk. Afgiften på blanke dvd’er er 10,07 kr. pr. stk. i 2006 og 4,28 kr. pr. 
hukommelseskort.  
 
Tabel 5.1: Indtægter til Copy-Dan Båndkopi fra blankbåndsordningen 
1993-2005 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mio. kr. 

8,4 54,7 59,7 76,0 64,3 67,1 43,5 39,9 37,8 59,0 51,2 54,0 45,0 
Anm.: 2005 er forventet indtægt. 

 
På grund af prisforskelle til specielt Tyskland, grænsehandles cd’er og 
dvd’ere. Nedsættelsen af afgiften vil mindske de danske forbrugerpriser og 
dermed mindske grænse- og internethandlen. 
 
1.1 Udviklingen i det afgiftspligtige salg af cd’er og dvd’er 

Det fremgår af tabel 5.2, at de nye medier vinder stadigt frem på bekostning 
af de ældre lagringsformer.  VHS-vidoebånd, kassettebånd, minidisc og cd er 
således på retur, mens dvd og huskommelsekort er i vækst.  
 
Tabel 5.2: Salg med afgift i Danmark 

 Cd Dvd VHS Kassettebånd Minidisc Hukommelseskort 

 1.000 stk. 

2001 7001) 4 1.923 639 603 23 

2002 6.039 82 1.854 481 323 151 

2003 6.533 407 1.237 358 181 286 

2004 8.908 1.232 1.226 384 148 766 

2005 skøn2) 4.625 1.303 787 260 n.a. 1.185 

Anm.: Hertil kommer et betydeligt salg uden afgift til skoler, virksomheder osv. der bruger medierne internt. 
1) Afgift for cd’er er først opkrævet fra den 1. juli 2001. På grund af stor hamstring af cd’er som fandt sted i 2000 og 
første del af 2001, er salget i 2001 forholdsvis lavt. 
2) Data for første tre måneder opskaleret til hele året.  
Kilde: Copy-Dan og Kulturministeriet. 

 
Nedgangen i 2005 tyder på, at dvd’er i højere grad anvendes som lagringsme-
die fremgår cd’er. Mens de analoge medier i praksis er på vej ud af handlen, 
når der ses bort fra enkelte specialforretninger. 
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2. Priselementer og incitamenter til grænsehandel 
 
2.1 Udviklingen i prisen på cd’er og dvd’er 

Væksten i grænsehandlen med cd’er og dvd’er er fortsat i 2006. Grænsehand-
len med disse varer er ligesom de øvrige varer drevet af prisforskelle. Afgiften 
på blanke dvd’er på ca. 10 kr. pr. stk. har især øget incitamentet til at grænse-
handle dvd’er. Med aftalen om finansloven 2006 og nedsættelsen af afgiften 
på blanke dvd’er med 7 kr. til 3 kr. pr. styk reduceres incitamentet og en del af 
den tidligere grænsehandel vil vende tilbage til de danske butikker.  
 
Tabel 5.3: Priselementer på cd og dvd i hhv. Danmark og Tyskland, forår 
2006 

  Cd Dvd 

  Dansk pris Tysk pris Dansk pris Tysk pris 

  DKK pr. stk. 

Detailpris 6,50 4,54 23,99 12,04 

Moms 1,30 0,63 4,80 1,66 

Afgift 1,88 0,59 10,07 1,12 

Pris uden afgifter 3,32 3,32 9,12 9,12 
Anm.: For cd’er er anvendt billigste cd af mærket Fuji. For dvd er valgt en dvd af mærket Fuji.  
Kilde: Skatteministeriet. 

 
Den afgiftsbetingede prisforskel på cd’ere er 1,96 kr. pr. stk.  
 
For dvd’ere er afgiftsforskellen mellem Danmark og Tyskland ca. 8,41 kr. 
stk., og afgiften medfører derfor en afgiftsbetinget forskel i prisen mellem 
Danmark og tyskland på 11,95 kr. pr. stk. Når afgiften på dvd’ere nedsættes 
til 3,07 reduceres afgiftsforskellen til 1,74 kr. pr. stk., således at den afgiftsbe-
tingede prisforskel reduceres til 3,75 kr. pr. stk. 
 
Som anført i den forrige rapport om grænsehandel er også avancen lavere i 
Tyskland. Det tyder imidlertid på, at forskellen i avancen mindskes. Således 
er avancen på en dvd i Tyskland 2,40 kr. pr. stk., men 9,32 kr. pr. stk. i Dan-
mark.  
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Tabel 5.4: Observerede pris på cd og dvd i hhv. Danmark og Tyskland, 
forår 2006 

  Cd Dvd 

  Dansk pris Tysk pris Dansk pris Tysk pris 

  DKK pr. stk. 

Detailpris 6,50 1,60 23,99 4,24 

Moms 1,30 0,22 4,80 0,58 

Afgift 1,88 0,59 10,03 1,26 

Pris uden afgifter 3,32 0,79 9,16 2,40 

Anm.: For cd’er er anvendt billigste cd af mærket Fuji. For dvd er valgt en dvd af mærket Fuji.  
Kilde: Skatteministeriet. 

 
Sammenlignet med de to forrige rapporter er prisen på blanke cd’ere faldet fra 
ca. 7 kr. til 6,5 kr., mens prisen på dvd’er er faldet fra 29 til ca. 24 kr. pr. stk. I 
Tyskland er priserne for både en cd og dvd steget i forhold til Status over 
grænsehandel 2005, men er fortsat lavere end rapporten fra 2004. De svagt 
voksende priser i Tyskland kan således tyde på, at markedet formentligt er 
mindre konkurrencepræget end tidligere. I dag bruges dvd’ere således gene-
relt som et hukommelseskort og må forventes på længere sigt at blive for-
trængt af dette nyere medie. Tilsvarende som udviklingen har været for de 
analoge bankbånd, vhs og kassettebånd. 
 
Priserne på dvd’er i Tyskland og på internettet er faldet betragteligt i forhold 
til Rapport om grænsehandel 2004. Prisen på internettet er således ca. 4 kr. pr. 
blanke dvd’er. Der er i det følgende antaget, at prisforskellen mellem Dan-
mark og Tyskland/internettet er på 25 kr. pr. dvd.  
 

3. Danskernes grænsehandel i udlandet  
Den hidtidige afgift på uindspillede dvd er i forhold til udlandet. 
 
Der er sket forskydning i købet af blanke medier i grænsehandlen. Måles 
grænsehandlen i styk er grænsehandlen steget, måles den derimod i værdi er 
grænsehandlen faldet. Således er priserne faldet, både i grænselandet og i hele 
landet.  
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Ifølge GfK, jf. tabel 5.5 købes der i grænsehandlen i 2005  cd og dvd for ca. 
68,9 mio. kr. mod ca. 33,5 mio. kr. for 200411. I sidste års status blev det sene-
ste tal for grænsehandlen i 2004 beregnet til 84,2 mio. kr. Måles grænsehand-
len i styk er der solgt ca. 35 mio. stk. blanke cd og dvd i 2005 og 10 mio. stk. 
blanke cd og dvd i 2004. Dermed falder stk. prisen fra 2,88 til 2,07 kr. pr. cd 
og dvd i hele landet. 
 
Grænsehandlen med videobånd og kassettebånd er nærmest ophørt, og varer-
ne indgår ikke længere i f.eks. grænsebutikkernes udsalgsaviser. 
 
På baggrund af undersøgelsen foretaget af GfK kan grænsehandlen med blan-
ke cd’er og dvd’ere skønnes til ca. 35 mio. stk., svarende til ca. knap 85 mio. 
kr. Grænsehandlen med videobånd og kassetter er praktisk taget afskaffet og 
helt overgået til de nyere medier. GfK opgør ikke internethandlen. Den sam-
lede grænsehandel skønnes derfor til at være større end de 85 mio. kr. måske 
op til 100 mio. kr. 
 
I GfK undersøgelsen spørges der samtidig til køb af cd og dvd i grænsehand-
len. Det er således ikke muligt at afgøre præcist, hvor stor en andel af det 
samlede køb på 35 mio. stk., der er dvd. I Status over grænsehandel blev det 
skønnet, at grænsehandlen med blanke cd’er og dvd’er kunne skønnes til ca. 
22 mio. stk.  Det blev ligeledes vurderet, at grænsehandlen med dvd udgjorde 
ca. 4 mio. stk. og grænsehandlen med cd’er ca. 17 mio. stk.  Det vurderes, at 
der er sket en ændring i forholdet mellem cd og dvd. I dag er dvd ind- og af-
spillede mere udbredte. Det er således Skatteministeriets vurdering, at der i 
2005 købes nogenlunde lige mange blanke cd’er og dvd’er i grænsehandlen. 
 
Det er Skatteministeriets vurdering, at grænsehandlen med dvd’er er steget fra 
at udgøre 4 mio. stk. i 2004 til ca. 15 mio. stk. i 2005.  
 
Det er Skatteministeriets vurdering, at grænsehandlen med blanke dvd er ca. 
15 mio. stk. ud af den samlede grænsehandel med både dvd og cd på 35 mio. 
stk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 2004 er opgjort ved at summen af 1., 2. og 3. kvartal udgør 70 pct. af grænsehandlen. 
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Tabel 5.5: Grænsehandel med blanke cd, dvd, kassette- eller videobånd 
ifølge GfK 

Medietyper 2004 2005 
 Mio. stk. 
I alt øvrige Danmark 8,8 33,0 
- blanke cd og dvd 8,4 32,4 
- blanke kassetter eller videobånd 0,3 0,6 

Grænseland i alt 1,2 2,1 
- blanke cd og dvd 1,2 2,1 
- blanke kassetter eller videobånd -  - 

Danmark i alt 10,0 35,0 

- blanke cd og dvd 9,6 34,4 
- blanke kassetter eller videobånd 0,4 0,6 

Danskgrænsehandel i alt 10,0 35,0 
Værdi: Mio. kr. 
- blanke cd og dvd 33,5 68,9 
- blanke kassetter eller videobånd 11,0 3,6 

Danmark i alt 44,5 72,6 

Grænseland 6,3 8,7 
Øvrige Danmark 38,2 63,8 
Pris: Kr. pr. stk. 
Hele Danmark 2,9 2,1 
Grænselandet 7,1 4,2 

Øvrige Danmark 2,8 1,9 
Anm.: 3. Kvartal er opregnet ved at 1.+2.+4. kvartal= 70 pct. af den samlede grænsehandel. 
Kilde: GfK. 
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Kapitel 6. Andre varer 

I Rapport om grænsehandel 2004 blev samtlige punktafgiftsbelagte varer ana-
lyseret hver for sig. Status over grænsehandel 2005 var hovedsagelig en opda-
tering. Status over grænsehandel 2006 er ligeledes en opdatering, men med 
fokus på illegal handel og sodavand, der behandles i selvstændige kapitler. 
  
Kapitlet er opbygget således: 
Afsnit 1. Udvikling i det afgiftspligtige salg 
 Spiritus, øl, vin og chokolade 
Afsnit 2. Priselementer og incitamenter til grænsehandel 
 Spiritus, øl, vin og chokolade 
Afsnit 3. Danskernes grænsehandel i udlandet 
 Spiritus, øl, vin, chokolade og andre varer (ikke nydelsesmidler) 
Afsnit 4. Udlændinges grænsehandel i Danmark 
 Spiritus, øl, vin og chokolade 
Afsnit 5. Virkninger af afgiftsændringer 
 Spiritus, øl, vin og chokolade 
Afsnit 6. Tobak 

 

1. Udvikling i det afgiftspligtige salg 
Af tabellen nedenfor fremgår de aktuelle afgiftssatser på de mest grænseføl-
somme varer undtagen sodavand, tobak og blankbånd som behandles i separa-
te kapitler. 
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Tabel 6.1: Gældende afgiftssatser for visse grænsehandelsfølsomme varer 

  Afgiftssats 

Spiritus 150 kr. pr. liter ren alkohol, svarende til 42 kr. pr. 70 cl. flaske i drikke-
styrke 40 pct. vol.  

Tillægsafgift på 
alkoholsodavand 

Maltbaserede alkoholsodavand: 
8,35 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller 
derunder 
14,80 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. 
vol. 
Vinbaserede alkoholsodavand: 
7,25 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller 
derunder 
14,25 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. 
vol. 
Spiritusbaserede  alkoholsodavand: 
2,90 kr. pr. liter 

Vin 3,90 kr. pr. liter vin med en alkoholpct. på over 1,2 pct. vol., men ikke 
over 6 pct. vol. 
6,14 kr. pr. liter vin med en alkoholpct. på over 6 pct. vol., men ikke 
over 15 pct. vol. 
9,20 kr. liter vin med en alkoholpct. på over 15 pct. vol., men ikke over 
22 pct. vol. For mousserende vin opkræves en tillægsafgift på 3,06 kr. 
pr. liter 

Øl 50,90 kr. pr. liter ren alkohol, svarende til 0,77 kr. pr. 33 cl almindelig 
pilsnerstyrke (4,6 pct. vol.) 

Chokolade 14,20 kr. pr. kg chokolade og slik 
- dertil kommer afgift på diverse nødder mv., som indføres fra udlandet, 
og endelig er der også en dækningsafgift ved indførsel fra udlandet af 
varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgifts-
pligtige bestanddele1). 

1) Der henvises til tabel XIII.1 side 601 i Rapport om grænsehandel 2004. Satserne kan ligeledes findes på Skattemi-
nisteriets hjemmeside www.skm.dk. 

 
I det følgende gennemgås udviklingen i det afgiftspligtige salg af spiritus, øl 
og vin. Det skal dog bemærkes, at det afgiftspligtige salg ikke er et udtryk for 
danskeres forbrug, da der i provenutallene indgår både danskeres og udlæn-
dinges køb samt eventuelle opbygninger af lagre. Dertil kommer danskernes 
grænsehandel og den eventuelle ulovlige indførsel og handel af afgiftspligtige 
varer. 
 
1.1 Spiritus 

Det afgiftspligtige salg af spiritus er på nogenlunde samme niveau i 2005 som 
i 2004. Dog med en vigende tendens i salget. Den umiddelbare stigning i sal-
get af afgiftspligtigt spiritus som følge af afgiftsnedsættelsen den 1. oktober 
2003 tyder således på at være slået igennem, og det afgiftspligtige salg har 
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foreløbig fundet et stabilt niveau. Udviklingen i det afgiftspligtige salg af al-
koholsodavand fremgår ligeledes af tabellen nedenfor. Det tyder på, at salget 
herhjemme er faldende, men at salget samtidig udviser store udsving. Det skal 
bemærkes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, som er en del af finanslovs-
aftalen for 2005, først havde virkning fra 1. juni 2005.  
 
Virkningen af den seneste sænkning af afgiften på spiritus ses ligeledes i ta-
bellen nedenfor. Afgiften på spiritus blev sænket 1. oktober 2003 med 43,75 
kr. pr. flaske spiritus a 0,7 liter med 40 pct. alkohol. Af tabellen herunder 
fremgår, at afgiftsændringen havde en gunstig effekt på det indenlandske salg. 
Således lå salget på ca. 15 mio. liter i 2001 og 2002, mens der specielt i 4. 
kvartal 2003, det vil sige umiddelbart efter afgiftsnedsættelsen, er en kraftig 
stigning i det afgiftspligtige salg. Det betyder, at det afgiftspligtige salg fra 
2002 til 2005 er steget med ca. 30 pct., og det selv om det pr. 1. januar 2004 
blev tilladt at indføre 10 liter spiritus eller mere til eget forbrug. 
 
Tabel 6.2: Afgiftspligtigt salg af spiritus i drikk estyrke (40 pct. vol.)  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Pct. vis æn-
dring fra 

2003 til 2005 

 Mio. liter Pct. 

Januar 0,85 0,95 1,09 1,26 0,96 0,97 - 12 

Februar 0,91 0,89 0,90 1,26 1,23 1,20 + 37 

Marts 1,33 1,40 1,06 1,66 1,83  + 73 

I alt 1. kvartal 3,09 3,24 3,05 4,18 4,02  + 32 

April 1,37 1,29 1,51 1,68 1,67  + 11 

Maj 1,29 1,35 1,21 1,56 1,72  + 42 

Juni 1,15 1,11 1,21 1,61 1,60  + 32 

I alt 2. kvartal 3,80 3,75 3,93 4,86 4,98  + 27 

Juli 1,15 1,39 1,28 1,80 1,55  + 21 

August 1,18 1,21 1,08 1,71 1,92  + 78 

September 0,98 1,06 1,06 1,41 1,55  + 46 

I alt 3. kvartal 3,31 3,65 3,42 4,92 5,02  + 47 

Oktober 1,29 1,31 2,57 1,64 1,52  - 41 

November 1,56 1,42 1,74 2,01 2,14  + 23 

December 2,09 1,95 2,28 2,72 2,56  +12 

I alt 4. kvartal 4,94 4,67 6,58 6,37 6,22  -  5 

I alt 15,15 15,38 16,98 20,33 20,24 20,401) + 19 

- heraf alkohol-
sodavand, skøn  

0,00 0,79 1,33 0,85 0,50 1,30  

Anm.: Skønnet over alkoholsodavand er foretaget ud fra oplysninger om det danske salg af spiritus i salgsstyrke 
sammenholdt med statsregnskabet. 
1) Skøn  maj 2006. 
Kilde: Statsregnskabet. 
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1.2 Øl 

Den seneste ændring af ølafgiften trådte i kraft den 9. januar 2005, hvor afgif-
ten blev nedsat svarende til ca. 4,25 kr. inklusive moms pr. kasse (30 stk.) 
pilsnerøl. Indtil 1. oktober 2004 havde afgiften på øl i en årrække været uænd-
ret, men blev herefter omlagt til en afgift pr. liter ren alkohol. Der var tale om 
en ren teknisk omlægning, således at afgiften af en almindelig pilsner var 
uændret. 
 
Tabel 6.3: Provenu fra salg af øl, 2001-2006  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Mio. kr. 

Januar  92 95 106 92 56 63 

Februar  99 101 95 91 79 73 

Marts 117 118 112 121 97  

1. kvartal 307 313 313 304 232  

April 20 116 132 117 91  

Maj 148 136 143 116 101  

Juni 126 131 135 130 107  

2. kvartal 394 384 410 362 299  

Juli 143 135 163 124 104  

August 136 134 129 127 106  

September 103 112 106 109 91  

3. kvartal 383 380 398 360 301  

Oktober  116 111 115 95 87  

November 135 128 115 120 100  

December  122 115 123 126 96  

4. kvartal 373 353 352 341 283  

I alt 1.457 1.431 1.474 1.367 1.116 1.1001) 
1) Skøn maj 2006. 
Kilde: Statsregnskabet. 
 

Udviklingen i provenuet af ølafgiften fremgår af tabellen herover. Sammen-
lignet med 2004 faldt afgiftsprovenuet i 2005 med ca. 18,3 pct. Det skal  be-
mærkes, at provenutallet for 2004 indeholdt afgiftsgodtgørelse af lagre i for-
bindelse med afgiftsnedsættelsen i januar 2005. Dertil kommer, at indtægtstal-
let for december 2004 indeholder indtægter fra 1. december 2004 til 8. januar 
200512, dvs. mere end en måneds indtægter. Tilsvarende indeholder januar 
måned derfor kun indtægter fra 9. januar til 31. januar 2005.  
                                                 
12  Af administrative hensyn blev denne model valgt, således at decembers indtægter inde-

holdt indbetalinger til den høje afgift, og januarindtægterne indeholdt indtægter til den lave 
afgift. 
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Mens 2003 mængdemæssigt var et godt år for ølsalget viser de efterfølgende 
år fortsat en tendens til et vigende salg. I de tidligere rapporter om grænse-
handel har der været nævnt flere årsager. Det er ikke kun et dansk fænomen, 
at ølsalget er faldende, i det øvrige Europa ses den samme tilbagegang for 
ølsalget i de lande, som har et stort forbrug. 
 
Salget af øl var generelt godt i slutningen af 2004, hvor detailprisen faldt med 
ca. 5 pct. Som i den tidligere rapport skal det bemærkes, at selv om afgiften 
blev nedsat med ca. 4,25 kr. inklusive moms pr. kasse (30 stk.) pr. 9. januar 
2005, steg forbrugerprisindekset for øl. Først i februar og marts faldt priserne 
på øl nogenlunde som forventet. Forbrugerprisindekset for øl faldt til for-
sommeren i 2005, men har i de efterfølgende måneder vist en svag tendens til 
stigning. På årsniveau falder prisen imidlertid.  
 
Tabel 6.4: Udviklingen i det afgiftsberigtigede salg af øl 2001-2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Mio. liter pilsnerækvivalenter 

Januar  34 35 39 34   342) 27 

Februar  37 38 35 34 34 31 

Marts 44 44 42 45 42  

1. kvartal 114 117 117 113 110  

April 45 43 49 44 39  

Maj 55 51 53 43 43  

Juni 47 49 50 48 46  

2. kvartal 147 143 153 135 128  

Juli 53 50 61 46 44  

August 51 50 48 47 46  

September 38 42 39 40 39  

3. kvartal 143 141 148 134 129  

Oktober  43 41 43 35 37  

November 50 48 43 45 43  

December  45 43 46       391) 2) 41  

4. kvartal 139 131 131 119 121  

I alt 542 533 549 501 487 4703) 
1) Korrigeret for godtgørelser svarende til ca. 2,23 mio. liter. 
2) Korrigeret for forskydning af afgiftsperiode. 
3) Skøn maj 2006. 
Kilde: Statsregnskabet. 
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Nedsættelsen af afgiften på øl med virkning fra den 9. januar ses ikke som 
fremgang i det afgiftspligtige salg. I januar og februar 2005 var salget som i 
de tilsvarende måneder året før. 
 
I modsætning til forbrugerpriserne på de øvrige drikkevarer med alkohol, spi-
ritus og vin, viser priserne på øl månedlige udsving. Mens forbrugerpriserne 
på vin og spiritus er langt mere stabile over året. 
 
Det skal bemærkes, at forbrugerprisindekset belyser udviklingen i de faktiske 
detailpriser, som forbrugeren skal betale for den pågældende vare. Dette bety-
der, at både udsalgspriser og generelt lavere priser på den pågældende vare, 
afspejles i udviklingen i forbrugerprisindekset på varen. 
 
1.3 Vin 

Afgiften på vin er en af de afgifter der er harmoniseret i EU. Konkret er af-
giftssatserne fastsat som minimumssatser. Det følger endvidere af EU-
reglerne, at lande der ikke selv producerer vin i større omfang, ikke må have 
højere afgift på vin end på øl. Da Danmark stort set ikke er et vinproduceren-
de land, skal ændringer i lovgivningen om lavere afgifter på øl samtidig følges 
op af tilsvarende lovgivning om lavere afgifter på vin. For vin med 12-12,5 
pct. alkohol er afgiften således 49,12-51,17 kr. pr. liter ren alkohol, mens af-
giften for øl er på 50,90 kr. pr. liter ren alkohol.  
 
Afgiften udgør 6,14 kr. pr. liter almindelig bordvin pr. 9. januar 2005.  
 



Andre varer 
 

- 125 - 

Tabel 6.5: Udviklingen i salget af vin fra 2001-2006 opgjort ved provenu-
et 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Mio. kr. 

Januar 81 82 77 82 58 68 

Februar 76 76 80 77 66 64 

Marts 97 92 90 96 82  

1. kvartal 254 250 246 255 206  

April 98 102 103 105 87  

Maj 116 105 115 95 89  

Juni 99 101 106 101 93  

2. kvartal 313 307 324 302 269  

Juli 104 102 102 97 80  

August 105 100 101 99 86  

September 84 84 90 91 83  

3. kvartal 294 286 292 287 248  

Oktober 101 100 97 83 90  

November 105 95 89 99 89  

December 128 111 119 110 100  

4. kvartal 334 306 305 292 280  

I alt 1.196 1.150 1.166 1.136 1.003 1.0251) 
1) Skøn maj 2006. 
Kilde: Statsregnskabet. 
 

Det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne de årlige indtægter på vin, da 
afgiften blev nedsat fra 7,05 kr. pr. liter til 6,14 kr. pr. liter fra 2005. Endvide-
re indgår udgifterne til afgiftsgodtgørelse af lagre i forbindelse med afgifts-
sænkningen i januar 2005 i provenuet fra 2004. Godtgørelsen er ca. 15 mio. 
kr. I modsat retning trækker det forhold, at indtægterne for december indehol-
der indtægter fra 1. december 2004 til 8. januar 2005, mens januar indeholder 
indtægter fra 9. januar 2005 til 31. januar 2005. I følgende tabel er det søgt at 
korrigere for både godtgørelse og forskydning af afgiftsperioden. 
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Tabel 6.6: Udviklingen i det afgiftsberigtigede salg af vin 2001-2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Mio. liter bordvinsækvivalenter (12 pct. volumen) 

Januar  11,5 11,6 10,9 11,6     12,02) 3) 11,0 

Februar  10,8 10,8 11,3 10,9 10,7 10,4 

Marts 13,8 13,0 12,8 13,6 13,3  

1. kvartal 36,0 35,5 34,9 36,2 36,0  

April 13,9 14,5 14,6 14,9 14,1  

Maj 16,5 14,9 16,3 13,5 14,5  

Juni 14,0 14,3 15,0 14,3 15,2  

2. kvartal 44,4 43,5 46,0 42,8 43,8  

Juli 14,8 14,5 14,5 13,8 13,0  

August 14,9 14,2 14,3 14,0 13,9  

September 11,9 11,9 12,8 12,9 13,5  

3. kvartal 41,7 40,6 41,4 40,7 40,4  

Oktober  14,3 14,2 13,8 11,8 14,7  

November 14,9 13,5 12,6 14,0 14,6  

December  18,2 15,7 16,9 15,21)2) 3)     16,2  

4. kvartal 47,4 43,4 43,3 41,0 45,5  

I alt 169,6 163,1 165,4 160,7 165,8 166,94) 
1) Korrigeret for godtgørelser svarende til ca. 2,13 mio. liter. 
2) Korrigeret for forskydning af afgiftsperiode (3,5 mio. liter). 
3) Manuel korrektion for forskydning i salg (1,0 mio. liter). 
4) Skøn maj 2006. 

 

Betragtes mængden af den solgte afgiftspligtige vin kan det konkluderes, at 
salget i de danske forretninger er steget efter afgiftsnedsættelsen i forhold til 
2004. Sammenlignes 2005 imidlertid med 2001-2003 ses at salget er stort set 
uændret. Det fremgår af tabellen, at 1., 2. og 3. kvartal 2005 ligger nogenlun-
de på niveau med de fire foregående år, men 4. kvartal 2005 ligger på et høje-
re niveau end i 2004. Dette skyldes, at 4. kvartal 2004 sandsynligvis var præ-
get af virkningen af mindre lagerbeholdninger op til afgiftsfaldet. Ligesom 
salget i den første måned af 2005 lå højere end i nogen af de øvrige januar 
måneder i det nye årtusinde. Virkningen af afgiftsnedsættelsen på salget skal 
derfor ikke overvurderes. 
 
1.4 Chokolade 

Afgiften på chokolade er senest ændret pr. 1. januar 1998, hvor afgiften blev 
hævet til 14,20 kr. pr. kg fra 12,50 kr. pr. kg. Afgiften havde da været uændret 
siden 1986. 
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Afgiften består af en vægtafgift, råstofafgift (nødder mv.) og en dækningsaf-
gift. I det følgende refereres der til vægtafgiften.  
 
Det afgiftspligtige salg af chokolade og slik stiger stadig. Der er dog mindre 
fremgang i det afgiftspligtige salg fra 2004 til 2005 på 1 mio. tons, mod ca. 4 
mio. tons fra 2003 til 2004.  
 
Det skal bemærkes, at det afgiftspligtige salg ikke er et udtryk for danskeres 
forbrug, da tallet både dækker over lagerforskydninger samt udlændinges køb 
i Danmark. Dertil kommer, at for at opgøre danskeres forbrug, skal der tillæg-
ges grænsehandel samt det ulovlige salg. Chokoladebranchen har oplyst, at 
efter deres vurdering er ca. 5-10 pct. af chokoladeforbruget i visse områder 
ulovligt salg i den såkaldt convenience sektor, dvs. kiosker mv. Skatteministe-
riet har ikke andre kilder, som kan bekræfte dette tal 
 
Tabel 6.7: Udvikling i provenu og mængde 2001-2006 

År Provenu 1) Mængde 2) 

 Vægtafgift Råstofafgift Dækningsafgift I alt Vægtafgift 

 Mio. kr. 1.000 tons 

1. halvår 2001 570 25 40 635 40 

2. halvår 2001 611 39 31 682 43 

2001 1.181 64 71 1.316 83 

1. halvår 2002 581 30 28 639 41 

2. halvår 2002 640 43 20 702 45 

2002 1.222 72 48 1.342 86 

1. halvår 2003 567 31 32 630 40 

2. halvår 2003 614 50 34 697 43 

2003 1.180 81 65 1.327 83 

1. halvår 2004 588 39 21 648 41 

2. halvår 2004 646 56 18 721 45 

2004 1.233 96 39 1.369 87 

1. halvår 2005 596 38 30 664 42 

2. halvår 2005 656 56 31 742 46 

2005 3) 1.252 94 61 1.403 88 

2006 4) 1.283 100 42 1.425 91 
1) Provenuet  er opgjort efter faktisk salgstidspunkt. 
2) Eksklusive råstof- og dækningsafgift. 
3) Skøn opgjort fra punktafgiftsstatistikken. 
4) Skøn fra maj 2006.

 

Kilde: Statsregnskabet. 

 
 
 
 



Status over grænsehandel 

- 128 - 

2. Priselementer og incitamenter til grænsehandel  
I bl.a. Rapport om grænsehandel 2000 har begrebet grænsehandel været dis-
kuteret. Der findes ingen fast definition af grænsehandel. Det skyldes, at der 
er forskellige vurderinger af grænsehandlens omfang og at der er forskellige 
definitioner af grænsehandel i de forskellige undersøgelser af grænsehandlen. 
 
Grænsehandlen er en del af dansk økonomi og indgår i den samlede handel 
mellem Danmark og udlandet.  
 
Generelt bliver grænsehandel typisk drevet af forskelle i sortiment og priser. 
Prisforskelle kan opstå på grund af højere afgifter, herunder moms, i det ene 
land i forhold til det andet, men forskellen i priser kan også skyldes forskelle i 
avancer på varerne. Endelig kan det af flere årsager være mere omkostnings-
fuldt at producere til det ene marked frem for det andet. 
 
Der er i dette afsnit taget udgangspunkt i den eksisterende tyske momssats på 
16 pct. point. I afsnit 5 beregnes virkningerne af afgiftsændringer, hvor der 
tages højde for den planlagte tyske forhøjelse af den generelle momssats. 
 
2.1 Udviklingen i prisen på spiritus 

Den nok væsentligste faktor for grænsehandlen er prisforskelle mellem lande-
ne. Spiritus er generelt en populær vare i grænsehandlen. Det skyldes dels at 
spiritus typisk er hårdere beskattet end andre grænsehandelsvarer og dels at  
besparelsen pr. liter bliver omfattende. Spiritus kan også grænsehandles på 
flyture. 
 
Afgiften i Tyskland på 13,03 EURO pr. liter ren alkohol = ca. 97 kr. er ikke 
ændret. I Danmark er afgiften 150 kr. pr. liter ren alkohol. 
 
Af tabellen herunder fremgår priser og priselementer for henholdsvis meget 
billig spiritus, almindelig spiritus og dyr spiritus.  
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Tabel 6.8: Priselementer for spiritus i Danmark og Tyskland 

Meget billig spiritus 37,5 
pct. vol. Typisk flaske 40 pct. vol. Dyr spiritus 40 pct. vol. 

 

Danmark Tyskland 
Faktisk 
pris i 

Tyskland 
Danmark Tyskland 

Faktisk 
pris i 

Tyskland 
Danmark  Tyskland 

Faktisk 
pris i 

Tyskland 

 kr. pr. flaske (70 cl) kr. pr. flaske (70 cl) kr. pr. flaske (70 cl) 

Detailpris 64,95 42,30 33,32 87,00 61,69 70,00 194,95 161,87 105,00 

Moms 12,99 5,83 4,60 17,40 8,51 9,66 38,99 22,33 14,48 

Spiritusafgift 39,38 25,48 25,48 42,00 27,18 27,18 42,00 27,18 27,18 

Emballage-
afgift 

1,60 - - 1,60 - - 1,60 - - 

Pris uden afgift 10,99 10,99 3,24 26,00 26,00 33,16 112,36 112,36 63,34 

Besparelse  22,65   25,,31   33,08  

Anm.: Priserne i Tyskland er omregnet fra 1 liter til 70 cl 
Kilde: Diverse reklamer fra grænsekiosker mv. samt tilbudsaviser og prisundersøgelser i den danske detailhandel  
2005/forår 2006. 

 
En billig flaske spiritus koster ca. 65 kr. i Danmark. Hvis der var samme 
avance i Tyskland som i Danmark, ville moms og afgiftsforskelle betyde, at 
den samme flaske kunne sælges til ca. 42 kr. I Tyskland sælges flasken dog i 
visse tilfælde ned til ca. 33 kr. pr. flaske, (3 for 99,95 kr.). Ved sådanne priser 
er detailavancen negativ. 
  
For en almindelig flaske spiritus er den afgiftsbetingede prisforskel ca. 25 kr. 
Avancen i Danmark og Tyskland på den typiske flaske spiritus er nogenlunde 
den samme.  
 
Vurderet ved Skatteministeriets egen prisundersøgelse er prisen på den typi-
ske flaske faldet med 3 kr. i forhold til 2005. Prisen for den dyre spiritus i 
Danmark er uændret, men er faldet med 15 kr. i Tyskland.  Den dyre spiritus 
koster i Danmark ca. 195 kr. pr. flaske. Den afgiftsbetingede prisforskel er ca. 
33 kr., men flasken sælges i Tyskland til ca. 105 kr. pr. flaske og visse steder 
endnu billigere. Avancen i Danmark er således nu væsentligt højere end i 
Tyskland. Det kan dog være anderledes for andre mærker. 
 
Det er ikke Skatteministeriets indtryk, at der er systematiske avanceforskelle 
mellem Danmark og Tyskland. 
  
Udviklingen i realprisen ud fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks frem-
går af tabellen herunder. Prisen på spiritus falder fortsat. Det store fald i real-
prisindekset fra spiritus fra 2003 til 2004 skyldes, at afgiften på spiritus blev 
nedsat med 45 pct. i oktober 2003.  
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Tabel 6.9: Udviklingen i realafgiften på spiritus 

 Forbrugerprisindeks  
spiritus 

Realprisindeks,  
spiritus 

Realprisindeks,  
alkoholiske 
drikkevarer 

Realafgift 

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 

2001 101,1 98,8 97,9 97,7 

2002 101,6 96,9 94,5 95,4 

2003 95,2 89,0 91,5 82,8 

2004 73,1 67,5 87,4 50,4 

2005 72,7 66,0 84,6 49,5 

2006 72,8 65,6 83,6 49,2 
Anm.: 2006 er et gennemsnit af de to første måneder af 2006. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Prisudviklingen bekræftes af de priser, som Skatteministeriet har kunnet ob-
servere i den københavnske detailhandel samt diverse tilbudsaviser herfra, jf. 
tabellen herunder. Afgiftsnedsættelsen i 2003 slog mindst 100 pct. igennem i 
lavere forbrugerpriser og siden er der endog sket yderligere prisfald. Avan-
cerne er faldet. Sammenlignet med tabel VI.37 side 155 i Rapport om græn-
sehandel 2004 er normalprisen faldet med 2,88 kr. pr. flaske i uvejet gennem-
snit, mens tilbudspriserne er faldet med 1,43 kr. pr. flaske13 i forhold til sidste 
år og er således faldet i alt med 6,43 kr. pr. flaske siden 2004 rapporten. 
 

                                                 
13    Der er set bort fra Jägermeister, da denne pris er hentet fra Damgaard Supermarked i Fre-

derikshavn, som retter tilbuddene mod grænsehandlende svenskere og nordmænd til priser, 
som er højere end normalprisen i andre danske supermarkeder. 
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Tabel 6.10: Priser på spiritus i Danmark og Tyskland efterår/vinter 2005 
og vinter 2006 

 Danmark Tyskland 

 Tilbud Normalpris Tilbud Normalpris 

 kr. pr. flaske (70 cl) 

Rød Aalborg 82,95 88,95 49,95 74,95 

Jägermeister 95,00 107,95 - 79,95 

Finsbury Gin - 74,95  - - 

Gordon's gin 69,97 92,95 62,97 79,95 

Baileys 89,95 119,95 69,95 94,95 

Dooley’s 97,97 117,95 60,64 79,95 

Grants Whisky 89,00 95,00 83,97 69,97 

Ballantines 108,00 147,95 69,97 90,97 

Smirnoff Red 94,95 104,95 69,95 79,95 

Billig Vodka - 69,95 33,32 59,95 

Bacardi, hvid 
rom 

94,95 134,95 59,50 89,95 

Anm.: Priserne i Tyskland er omregnet fra 1 liter til 70 cl. 
Kilde: Diverse reklamer fra grænsekiosker mv. samt tilbudsaviser og prisundersøgelser i den danske detailhandel  
2005/2006. 

 
Priserne i Tyskland er derimod steget. Tilbudspriserne er steget med ca. 0,50 
kr. pr. flaske, mens normalpriserne er steget med ca. 4,16 kr. pr. flaske.  
 
Snaps er populær i grænsehandlen. Det er også den type spiritus, som oftest 
købes i danske forretninger. I forhold til sidste års rapport om grænsehandel er 
normalprisen på en flaske Rød Aalborg (45 pct. vol. 70 cl.) nogenlunde uænd-
ret, mens tilbudsprisen er steget med 3 kr. pr. flaske. Denne udvikling bekræf-
tes imidlertid ikke i prisindekset fra Danmarks Statistik. Samtidig er normal-
prisen steget med 5 kr. pr. flaske i Tyskland og tilbudsprisen er falder med 10 
kr. pr. flaske. 
 
Tabel 6.11: Priselementer for en flaske Rød Aalborg (45 pct. vol. 70 cl) 
 Danmark Tyskland 

 kr. pr. flaske 

Detailpris 83,00 58,00 

Moms 16,60 8,00 

Afgift 47,25 30,58 

Emballageafgift 1,60 - 

Pris uden moms og afgift 17,55 19,42 
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Den tyske pris er ofte 30 pct. lavere end den danske pris jf. ovenfor. Det skyl-
des, at spiritus ofte sælges i 1 liter flasker i Tyskland til samme pris som 0,7 
liter flasker i Danmark. Det bemærkes, at den faktiske prisforskel er mindre 
end den afgiftsbetingede prisforskel. 
 
I Status over grænsehandel 2005 blev det lagt til grund, at spiritus kostede ca. 
90 kr. pr. flaske i Danmark og 70 kr. pr. flaske i Tyskland.  
 
Forsigtigt skønnes det nu, at priserne er uændret i forhold til da, selv om pris-
undersøgelserne tyder på en mindre forskel. 
 
2.2 Udviklingen i prisen på øl 

Danskernes grænsehandel af øl købes næsten udelukkende i Tyskland. Derfor 
er prisforskellen på øl mellem de to lande central for niveauet af grænsehand-
len. Det er imidlertid ikke muligt direkte at sammenligne priserne mellem de 
to lande. I Danmark er styrken i den almindelige pilsner øl omkring 4,6 pct. 
alkohol. Mens i Tyskland er halvdelen af de solgte øl stærkere end 5 pct. al-
kohol. Dertil kommer, at mens prisen på stærk øl er højere i Danmark, så sæl-
ges pilsner øl og almindelig øl til stort set samme pris i Tyskland. De fleste øl 
i Tyskland sælges i dåser. I Danmark i genbrugelige flasker. Endvidere er 
Carlsbergs øl mest solgt i Danmark. I Tyskland er det øl fra Royal Uni Brew. 
Det er således vanskeligt umiddelbart at sammenligne prisen på øl mellem 
Danmark og Tyskland.  
 
Af tabellen herunder fremgår, hvor stor en del af prisforskellen, som skyldes 
afgifts- og momsforskelle. 
 
Tabel 6.12: Priselementer for en kasse pilsnerøl (30 stk. 33 cl)  

 Danmark Tyskland 
 kr. pr. kasse 

Detailpris 93,0 66,3 
- heraf moms 18,6 9,2 
- heraf afgift 23,2 6,1 
- heraf emballageafgift 0,15 - 
Pris ekskl. Moms og afgift 51,1 51,1 

Anm.: Der er taget udgangspunkt i almindelig dansk pilsnerstyrke, dvs. 4,6 pct. vol. og 10,5 Platograder. Der henvi-
ses til Rapport om grænsehandel 2004 for priselementer for øl i EU og Norge. 

 
Den afgiftsbetingede forskel mellem prisen på en kasse øl til 93 kr. i Danmark 
og i Tyskland kan opgøres til ca. 26,7 kr., heraf udgør afgiftsforskellen ca. 
17,1 kr., mens ca. 9,5 kr. skyldes forskelle i momssatserne, som er 16 pct. i 
Tyskland mod 25 pct. i Danmark.  
 
På samme måde som afgifterne har betydning for prisen, har avancen også 
direkte betydning for priserne og dermed også for grænsehandlen. Hvis avan-
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cen f.eks. er højere i det ene land end det andet, kan det betyde, at selv om 
afgiften fjernes, vil prisen i det ene land fortsat være højere end det andet, 
med deraf følgende grænsehandel. Det er derfor vigtigt at undersøge udvik-
lingen i de faktiske priser på øl i Danmark og i Tyskland. 
 
Skatteministeriet har undersøgt diverse priser på øl i københavnske supermar-
keder. 
 
Tabel 6.13: Udviklingen i tilbudspriserne for en kasse med 30 flasker 

 Tilbudsuge Carlsberg Hof1) Grøn Tuborg 

  kr. pr. kasse (30 stk. 33 cl) 

Bilka Uge 3 89,95 84,95 

 Uge 4 89,95 89,95 

 Uge 5 89,95 89,95 

Føtex Uge 5 94,95 89,95 

Superbrugsen Uge 3 99,95 99,95 

 Uge 5  99,95 

Kvickly Uge 4  95,00 

Uvejet gennemsnit  92,95 92,09 
1) Almindelig flaske i modsætning til Carlsbergs forsøg med nye flasker i 2004/2005. 
 
Det fremgår af Tabel 6.13, at der har været en tendens til, at tilbudspriserne 
har været faldende i 2006 sammenlignet med sidste års rapport. Den uvejede 
gennemsnitspris i tilbudene har således været på ca. 92 kr. pr. kasse øl, mod 
95,47 kr. i sidste års rapport, mens gennemsnitsprisen i forår/sommer 2004 
var på 88,75 kr. Prisen er således faldet, men endnu ikke tilbage på niveauet 
som i Rapport om grænsehandel 2004. Den lavest observerede tilbudspris i 
2006 var på  84,95 kr. pr. kasse, mod 87,44 kr. i julen 2004/forår 2005 og 
82,95 kr. i foråret/sommeren 2004.  
 
Det skal bemærkes, at de lavest observerede priser er med den ”gamle” Carls-
berg flaske. I sidste års rapport så Skatteministeriet en tendens til, at prisen på 
Carlsberg steg mere pr. kasse end Tuborg. En af forklaringerne er, at Carls-
berg har været lanceret som en mere luksuspræget og derfor dyrere øl. Det er 
også sket ved, at Carlsberg bliver solgt på nye flasker i nye kasser hvor der 
kun er 24 mod 30 stk. Nu tyder Skatteministeriets prisundersøgelse på, at 
Carlsberg igen sælges i de ”gamle” flasker i 30 stk. kasser. Dette understøttes 
af, at der ikke længere observeres en prisforskel mellem Carlsberg og Grøn 
Tuborg, hvor Carlsberg sidste år var 3,80 kr. dyrere pr. 30 stk. kasse. 
 
Guldøl og Classic typer sælges primært stykvis og i pakker af 6 flasker. 
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Det fremgår af nedenstående Tabel 6.14, at den gennemsnitlige normalpris på 
mærkevareguldøl i Danmark er steget i forhold til sidste års rapport, men dog 
ikke kommet op på samme niveau som i 2004 rapporten. Coop-forretningerne 
har både hævet og sænket prisen, mens Dansk Supermarked generelt har hæ-
vet prisen. Der er således ikke her et entydigt billede af, hvorledes supermar-
kedskæderne ønsker at etablere konkurrencedygtige priser indbyrdes, også når 
der tages højde for afgiftssænkningen pr. 9. januar 2005. 
 
Tabel 6.14: Normalprissammenligning på Tuborg Guld i 2004,  2005 og 
2006 

 2004 2005 2006 2004-2006 

 kr. pr. flaske (33 cl) 

Bilka 6,70 6,70 6,95   0,25 

ISO 7,60 7,40   

Kvickly 8,25 7,25 7,25 - 1,00 

Føtex 7,15 7,15 7,50    0,35 

Superbrugsen 7,40 7,25 7,50    0,10 

Uvejet gennemsnit 7,42 7,15 7,30  - 0,30 
Kilde: Skatteministeriets prisundersøgelse 
 
Generelt har det i dette år været vanskeligere at finde priser på Sort Guld, da 
flere af de mere eksklusive supermarkeder i højere grad markedsfører dyrere 
udenlandske og indenlandske ølmærker. Denne nye tendens til forbrugernes 
efterspørgsel af øl fra typisk mindre bryghuse og bryggerier kan derved for-
trænge tidligere mere traditionelle stærke danske øl.  
 
Tabel 6.15: Normalprissammenligning for ”classicøl” i 2004/2005 og 2006 

Carls Special Tuborg Classic  

2004/2005 2006 2004/2005 2006 

 kr. kr. 

Bilka 5,50 5,75 5,50 5,75 

ISO 5,50  5,55  

Irma 6,10 7,10  7,10 

Kvickly 5,95 6,25 5,95 6,75 

Føtex 5,95 5,83 5,95 5,83 

Superbrugsen 5,95 6,25 5,95 6,25 

Uvejet gennemsnit 5,83 6,24 5,78 6,34 
Kilde: Skatteministeriets prisundersøgelse 
 
Det uvejede gennemsnit af normalpriserne på Carls Special og Tuborg Classic 
er steget med 0,4 kr. til 6,24 kr. og med 0,56 kr. til 6,34 kr. Mens der i sidste 
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års rapport var faldende priser for begge mærkevareøl, ses nu prisstigninger 
på begge. Mens det var Tuborg Classic, der faldt mest i prisen, er det nu sam-
me øl, der er steget mest.  
 
Tabel 6.16: Tilbuds- og normalpriser på 33 cl-pantflaske "discount"-øl 
4,6 pct. i Danmark 2005/2006 

 Type Pris 

  Kr. pr. stk. Kr. pr. 30 stk. 

Fakta Dansk Pilsner 1,95  

Føtex Harboe Pilsner 3,25  

Superbrugsen Odin Pilsner 2,10  

Kvickly Odin Pilsner 1,95  

 Pokal Pilsner  84,00 

Uvejet gennemsnit  2,31 2,80 

 
Det er blevet vanskeligere at købe billig discountøl. Bilka fører ikke længere 
discountøl, mens Føtex’ discountøl nu er Harboe til 3,25 kr. pr. stk., hvor det 
før var Special Pilsner til ca. 1,95 kr. pr. stk. Hvis Føtex’ discountøl blev ude-
ladt ville gennemsnitsprisen pr. flaske være 2 kr. i stedet for 2,31 kr. 
 
Det skal bemærkes, at der er tale om relativt få observationer, som alle er fo-
retaget i københavnske supermarkeder. Tallene kan derfor ikke stå alene. 
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Tabel 6.17: Udviklingen i realprisindekset for øl 

 Realprisindeks for øl 
Forbrugerprisindeks 

for øl  
Realafgift 

 2000=100 

2002 91,6 98,8 95,4 

2003 89,4 96,0 93,4 

2004 87,8 95,1 92,7 

Januar 2005 88,9 96,1 80,7 

Februar 2005 86,6 94,6 79,9 

Marts 2005 84,9 93,2 79,4 

April 2005 84,2 93,0 79,0 

Maj 2005 81,0 89,3 79,1 

Juni 2005 84,2 93,0 79,0 

Juli 2005 86,8 95,7 79,1 

August 2005 84,3 93,0 79,1 

September 2005 83,9 93,3 78,4 

Oktober 2005 82,3 91,4 78,5 

November 2005 83,9 93,0 78,7 

December 2005 85,1 94,3 78,7 

2005 84,7 93,3 79,1 

Januar 2006 82,3 90,9 79,0 

Februar 2006 82,8 92,3 78,2 

Marts 2006 86,0 96,2 77,9 

2006 83,7 93,1 78,4 
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanks forbrugerprisindeks og egne beregninger. 

 
Forbrugerprisen på øl er faldet med 1,9 pct. fra 2004 til 2005. Den 9. januar 
2005 blev der gennemført en reduktion af afgiften på øl med 4,25 kr. pr. kasse 
(30 stk. pilsnerøl). Afgiftsnedsættelsen burde imidlertid med uændrede avan-
cer have ført til et prisfald på ca. 4 pct. i 2005. Fra 2004 til og med april må-
ned 2006 faldt forbrugerprisen på øl med 2,8 pct. Forbrugerprisen på øl er 
således faldet hurtigere end de første fire måneder af 2006 i forhold til samme 
periode året før. Men forbrugerprisen er endnu ikke faldet svarende til afgifts-
reduktionen.  
 
Tages der højde for den almindelige prisudvikling faldt prisen på øl med ca. 
3,5 pct. fra 2004 til 2005 og med 4,9 pct. fra 2004 til og med fjerde måned i 
2006. 
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Prisudviklingen indikerer, at konkurrencen i priserne i salget af øl var hårdere 
i 2004 sammenholdt med 2005, og at konkurrencen er skærpet de første må-
neder af 2006. 
 
Skatteministeriet har undersøgt priserne på øl i de tyske grænsebutikker. 
 
I Tyskland sælges Carlsberg og Tuborg – såvel som stort set alle andre øl – 
kun i hele rammer. Der er observeret tilbud på rammer med 24 dåser og 30 
dåser, dog er 30 dåser det normale.  
 
Det er også værd at bemærke, at der i ingen undersøgte grænsehandelsforret-
ninger gøres forskel i tilbuddene på Tuborg og Carlsberg, de sælges til samme 
pris og som regel samtidig. 
 
Tabel 6.18: Gennemsnitspris for Carlsberg Hof eller Tuborg Grøn på 33 
cl dåse i Tyskland 

 24 stk. 30 stk. 48 stk. 72 stk. 90 stk. 

 Kr. 

Scandlines Border-
shop (Puttgarden) 

54,95 
(54,95) 

 
(99,95) 

 
  

SK Discount  
69,95 

(69,95) 
   

Calle Grenz-shop 54,95    (189,95) 

Kay Uwe Jensen  69,95   (199,95) 

Otto Duborg 59,59 
64,95 

(79,95) 
 159,95  

Dan Discount    159,95 199,95 

Uvejet gennemsnit 
pr. dåse 

2,36 
(2,29) 

2,28 
(2,50) 2,08 2,22 

2,22 
(2,17) 

Anm: Tal i parentes er beregnet på baggrund af prisindsamlinger i 2004/05 
Kilde: Tilbudsaviser fra diverse grænsebutikker. 

 
Prisen for 30 dåser øl er faldet i forhold til 2004/2005 med 22 øre til 2,28 kr. 
pr. dåse. Endvidere ses af tabellen ovenfor, at den billigste dåseøl sælges i 72 
stk. pakninger til 2,22 pr. dåse. Samtidig er prisen steget med 7 øre pr. dåse 
for de mindste pakninger. Der kan forsigtigt konkluderes en tendens til pris-
fald for almindelig pilsnerøl på dåse i Tyskland. 
 
Det fremgår af nedenstående Tabel 6.19, at det i forhold til sidste års rapport 
nu er 4 øre pr. dåse dyrere at købe den stærke øl i en stor ramme. Da der kun 
er tale om en enkelt observation kan der ikke drages konklusioner. Det tyder 
da også snarere på et prisfald for de stærkere øltyper i Tyskland. Prisen på 
mærkevare øllen er således faldet med hhv. 10 og 22 øre pr. dåse. Det skal 
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bemærkes, prisen for en mærkevareguldøl og en almindelig pilsner i de tyske 
forretninger i praksis er ens.  
 
Tabel 6.19: Gennemsnitspris for mærkevareguldøl i 33 cl dåser i de tyske 
grænsehandelsforretninger 2006 

 24 stk. 30 stk. 72 stk. 90 stk. 

 kr.  

Scandlines Bordershop, 
Puttgarden 

54,95 
(54,95) 

   

SK Discount  69,95 
(74,95) 

  

Calle Grenz-shop 49,95  (69,95) 149,95 (199,95) 

Kay Uwe Jensen  69,95  (189,95) 

Otto Duborg  64,95 
(79,95) 

159,95 (199,95) 

Dan Discount     

Nielsen Discount    199,95 

Uvejet gennemsnit pr. 
dåse 

2,19 
(2,29) 

2,28 
(2,50) 

2,15 
 

2,22 
(2,18) 

Anm: Tal i parentes er beregnet på baggrund af prisindsamlinger i 2005 
Kilde: Tilbudsaviser fra diverse grænsebutikker. 

 
Det fremgår af tabel 6.20, at gennemsnitsstykpriserne på discountpilsner også 
viser samme tendens til prisfald. Prisen er således faldet med 12 øre pr. dåse.  
 
Tabel 6.20: Tilbuds- og normalpriser på 33 cl discountpilsnerøl på dåse 
4,6 pct. (Slots Pilsner) i Tyskland 

Anm: Tal i parentes er beregnet på baggrund af prisindsamlinger  2005. 
Kilde: Tilbudsaviser fra tyske grænsebutikker. 

 
Generelt set er priserne i Tyskland uændrede. Eneste undtagelse er, at priserne 
på discountguldøl muligvis er faldet.  
 

 72 stk. 

 Kr. 

Scandlines             99,95 

SK Discount             88,88 

Calle Grenz-shop 99,95 (99,95) 

Kay Uwe 89,95 (99,95) 

Otto Duborg 89,95 (99,95) 

Dan Discount 99,95 (99,95) 

Uvejet gennemsnit pr. dåse 1,32 (1,39) 
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Af hensyn til svenskernes incitament til at grænsehandle i Danmark betragtes 
priserne på øl i Sverige. 
 
I Sverige er stykpriserne på øl i absolutte priser de samme som i Status om 
grænsehandel 2005, hvor priserne faldt i forhold til rapporten fra 2004. Der-
med er de reale ølpriser faldet i perioden fra sidste rapport om grænsehandel 
svarende til de generelle prisstigninger i perioden. Prisen på Tuborg Grøn er 
således fortsat 7,00 kr. for 33 cl flaske, mens prisen på en Carlsberg Hof i 
samme emballage fortsat er 7,66 kr. pr. flaske. Det reale prisfald vil alt andet 
lige gøre det mindre attraktivt for svenskere at grænsehandle i Danmark. De 
svenske priser på mærkevareøl i almindelig pilsnerstyrke er fortsat omkring 
dobbelt så høje som i Danmark. Det er ydermere en fordel at købe øl i Dan-
mark og Tyskland, da Carlsberg og Tuborg pilsnerøl i Sverige har en alko-
holpct. på 4,2 pct. vol. mod 4,6 pct. vol. i Danmark. 
 
I Sverige er prisen på mærkevareguldøl ligeledes uændret i forhold til Status 
om grænsehandel 2005. Prisen på Tuborg Guld er 8,16 kr. og 8,57 kr. for 
Carlsberg Sort Guld i 33 cl emballage. Priserne er således fortsat højere end 
de danske normalpriser. Også for guldøl bør det bemærkes, at øl i Sverige 
indeholder en lavere alkoholpct. end i Danmark. Sort Guld indeholder 5,5 pct. 
mod 5,8 pct. i Danmark. 
 
Det svenske Systembolag har således fastholdt priserne uændret. I den seneste 
årsrapport fra Systembolaget fremgår, at monopolet sælger ca. 48 pct. af det 
samlede alkoholforbrug i Sverige. Efter svenske rejsegodsrestriktioner blev 
ophævet pr. 1. januar 2004 er der sket en stigning i svenskernes grænsehandel 
af spiritus, vin og øl. Dermed er Systembolaget presset til at sænke eller at 
fastholde prisniveauet. 
 
2.3 Udviklingen i prisen på vin 

Hovedparten af danskernes grænsehandel med vin foregår i Tyskland. Tysk-
land er et af de i alt 12 EU-medlemslande, som ikke har afgift på vin. Dertil 
kommer, at momssatsen i Tyskland er 16 pct. mod 25 pct. i Danmark. 
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Tabel 6.21: Priselementer for en flaske bordvin (12 pct. vol.) 75 cl 

 Danmark Tyskland 

 kr. pr. flaske 

Detailpris 30,00 20,64 

Moms 6,00 2,85 

Afgift 4,61  

Emballageafgift 1,60  

Pris ekskl. moms og afgift 17,79 17,79 
 

En flaske vin koster ca. 29 kr. i gennemsnit i Danmark. Den afgiftsbetingede 
prisforskel i forhold til Tyskland er 9,29 kr. pr. flaske, heraf udgør momsfor-
skellen 3,08 kr., mens vinafgift og emballageafgift tilsammen udgør 6,21 kr. 
pr. flaske. Dette er den afgiftsbetingede forskel, men ikke nødvendigvis den 
faktiske prisforskel. 
 
Prisen på vin i Danmark har i perioden 2002 til 2005 været nogenlunde stabil 
på ca. 39-41 kr. pr. liter i gennemsnit eller 29-31 kr. pr. flaske, jf. tabel 6.22 
nedenfor.  
 
I Tyskland købes vin til omkring 22 kr. pr. liter eller ca. 17 kr. pr. flaske. Pri-
sen på rødvin i Tyskland er svagt faldende, således er prisen faldet fra 23,80 
kr. pr liter i 2002 til 21,97 kr. pr. liter i 2005, svarende til knap 8 pct. Prisud-
viklingen tyder på, at prisen på den billige rødvin i Tyskland er blevet billige-
re, mens den dyrere vin er blevet dyrere. Den samme tendens blev ligeledes 
observeret i sidste års grænsehandelsrapport. Dermed er danskernes mulighed 
for at grænsehandle den billige vin øget. 
  
Som nævnt i sidste års rapport, er det vanskeligt at lave egentlige prissam-
menligninger, da forbrugerne er ganske troløse overfor de forskellige vin-
mærker. Den vin, som købes i grænsehandlen, er således ikke nødvendigvis 
den samme, som købes i danske butikker. Der vil typisk være to tendenser i 
grænsehandlen. Enten køber den danske forbruger dyr vin billigt i udlandet, 
eller også købes billig vin billigere i typisk Tyskland. Som det vil fremgå se-
nere i afsnittet om danskeres grænsehandel, købes der kun meget lidt dyr vin i 
udlandet. 
 



Andre varer 
 

- 141 - 

Tabel 6.22: Udviklingen i priser på vin 2002 til 2005 

 2002 2003 1. halvår 
2004 

2. halvår 
2004 

1. halvår 
2005 

2. halvår 
2005 

 Kr. pr. liter 

Bordvin i alt 37,60 37,02 37,27 38,34 38,46 38,68 

- heraf Danmark 40,19 39,02 38,88 40,34 40,44 41,03 

- heraf Tyskland 23,39 23,77 23,28 22,96 21,41 22,74 

Rødvin:       

- heraf Danmark 39,38 37,33 36,53 37,92 40,96 38,07 

- heraf Tyskland 23,80 23,34 22,54 22,74 21,44 22,36 

Dyr vin, Tyskland 47,82 50,46 48,77 50,00 51,52 52,38 

Billig vin, Tyskland 19,92 20,25 20,25 19,78 18,24 18,23 
Kilde: ConsumerScan. 

 
I efterfølgende beregninger forudsættes, at den danske pris på vin er ca. 30 kr. 
pr. flaske. Der er yderligere forudsat, at der ikke er nogen systematisk avance-
forskel. Det er endvidere forudsat, at den tyske pris er ca. 20 kr. i 2005 og 
2006. Den tyske momsforhøjelse den 1. januar 2007 vil reducere den afgifts-
betingede prisforskel med ca. 50 øre. 
 
2.4 Udviklingen i prisen på chokolade 

Udviklingen i prisen på chokolade ud fra ConsumerScan-databasen fremgår af 
tabellen herunder. 
 
Prisen på chokolade har været nogenlunde stabil i Danmark på ca. 89 kr. pr. 
kg i 2005. Det skal bemærkes, at den forholdsvis lave pris i 2002 skyldes, at 
der på det tidspunkt kun blev indskannet pålægs- og smørechokolade i Con-
sumerScan. 
 
Tabel 6.23: Udviklingen i prisen på chokolade  

 2002 2003 1. halvår 
2004 

2. halvår 
2004 

1. halvår 
2005 

2. halvår 
2005 

 kr. pr. kg 

Danmark  72,27 86,96 86,83 86,98 88,79 88,46 

Udlandet 36,63 52,08 52,94 55,06 53,95 51,74 
Kilde: ConsumerScan 

 
Tendensen i sidste års rapport til at købe stadig dyrere chokolade i udlandet 
synes at være ophørt og vendt til at der nu købes billigere chokolade i udlan-
det. Prisen pr. kilo chokolade er således faldet fra 55,06 i sidste halvår 2004 til 
51,74 kr. i 2005 svarende til et prisfald på knap 2 pct. Som det fremgik af 
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Rapport om grænsehandel 2004, købes ca. 20 pct., af den grænsehandlede 
mængde slik og chokolade i lufthavne, mens ca. 60 pct. købes over lande-
grænsen. Det er således ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvorvidt prisfaldet 
er sket i de tyske grænseforretninger, eller om danskere blot i mindre grad end 
tidligere køber den dyrere f.eks. belgiske chokolade. 
 
Tabel 6.24: Udviklingen i prisen på chokolade, sukkervarer og marmela-
de mv. 

 Realprisindeks Realafgift 

 2000=100 

2000 100,0 100,0 

2001 100,0 97,7 

2002 100,5 95,4 

2003 101,8 93,4 

2004 101,6 92,4 

2005 100,2 90,7 

20061) 100,7 89,9 
1) 2006 er et gennemsnit af de 3 første måneder. 
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank forbrugerprisindeks og egne beregninger. 

 
Af tabellen herover fremgår, at prisen på slik og chokolade mv. i Danmark i 
2005 er faldet med ca. 1,5 pct. i forhold til 2004. Udviklingen understøttes 
ikke af ConsumerScan, der viser en prisstigning på ca. 2 pct. i samme periode. 
Dette kan skyldes, at Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks er baseret på 
faste vægte. Der undersøges således prisen på f.eks. 3 poser Matador Mix à 
250 gram, men ikke 3 poser à 350 gram eller 4 poser à 250 gram. Det betyder 
naturligvis, at hvis pristilbudene ændrer sig, så de som i eksemplet bliver til 4 
poser, eller at poserne bliver større, så vil disse nye priser ikke nødvendigvis 
indgå i prisindekset. Det kan dog ikke afvises, at der har været tale om et 
mindre prisfald på slik og chokolade. 
 

3.  Danskernes grænsehandel i udlandet 
Til udarbejdelse af rapporterne om grænsehandel har Skatteministeriet bedt 
analyseinstituttet GfK om at interviewe en stikprøve af danskere. Til denne 
status har GfK interviewet repræsentative danskere om deres grænsehandel. 
Undersøgelsen er gennemført hvert kvartal i 2005. Endvidere har Skattemini-
steriet adgang til GfK’s ConsumerScan fra 1. halvår 2002 til 2. halvår 2005.  
 
Skatteministeriets nye skøn over grænsehandlen for 2006 er primært baseret 
på disse to kilder. Det skal bemærkes, at ConsumerScan ikke indeholder op-
lysninger om tobak og spiritus. 
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3.1 Spiritus 

GfK’s undersøgelse for Skatteministeriet 
Resultatet af GfK’s interviewundersøgelse vedrørende grænsehandel med 
spiritus fremgår af tabellen herunder. 
 
Tabel 6.25: Danskernes grænsehandel med spiritus (bortset fra RTD) i 
2005 opgjort ud fra telefoninterviews 

Mængde/værdi 20041) 2005 Anslået forbrug2) 

Mængde:  Mio. liter 

Øvrige Danmark 7,55 4,47  20,99 

Grænseland  0,98 0,51 0,56 

Danmark i alt 8,53 4,99 21,55 

1. kvartal 2,29 1,37  

2. kvartal 1,90 0,89  

3. kvartal 2,56 1,88  

4. kvartal 1,78 0,85  

Danmark i alt 8,53 4,99 21,55 

Hovedstad 1,15 1,07 4,96  

Øvrige Østdanmark 0,93 0,93 4,83  

Fyn 1,11 0,46 1,90  

Sydjylland 1,93 1,09 1,88  

Østjylland 1,82 0,86 3,99  

Vestjylland 0,67 0,43 2,00  

Nordjylland 0,91 0,14  1,99  

Danmark i alt 8,53 4,99 21,55 

- fra Tyskland 6,12   

- fra andre  2,41   

Værdi: Mio. kr. 

Danmark i alt 866 633  

- heraf grænseland 74  59  

- heraf øvrige DK 792 617  

1) Tallene er opregnet til helår under antagelse af, at 1. halvår udgør 45 pct. af det totale salg, og 4. kvartal udgør 25 
pct. 3. kvartal 2004 er beregnet residualt. 

2) Anslået forbrug er beregnet ved at antage, at forbruget pr. dansker er det samme. 
Kilde: GfK. 
 

Undersøgelsen viser, at grænsehandlen med spiritus fortsat falder. I år estime-
res grænsehandlen til 4,99 mio. liter spiritus mod 8,53 for 2004 i sidste års 
rapport. Grænsehandlen falder dermed med ca. 42 pct. 
  



Status over grænsehandel 

- 144 - 

Grænsehandlen falder både i grænselandet og i det øvrige Danmark, men mest 
i grænselandet.  Dermed fortsættes tendensen fra sidste års rapport, hvor der 
specielt var tale om en faldende grænsehandel for det øvrige Danmark.  
 
Det fremgår endvidere af tabellen ovenfor, at fynboer køber ca. 24 pct. af de-
res spiritusforbrug i udlandet. Sønderjyderne køber mest i udlandet, ca. 58 pct. 
og øvrige Østdanmark mindst med 19 pct. Såfremt sønderjyderne selv drikker 
det spiritus de køber, drikkes der her ca. 20 pct. mere end danskere i gennem-
snit. Desuden skal det bemærkes, at grænselandet også drikker spiritus på 
restauranter, caféer mv. og forsyner sig med indkøb i almindelig dansk detail-
handel. Dette forbrug skal lægges til de 0,51 mio. liter. 
 
GfK’s undersøgelse for VSOD 
Skatteministeriet får kvartalsvist tilsendt GfK-undersøgelse af udviklingen i 
grænsehandlen med vin og spiritus fra VSOD (Vin og Spiritus Organisationen 
i Danmark). De seneste tal stammer fra marts 2006.  
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Tabel 6.26: Danskernes indkøb af spiritus og hedvin 

 

Antal 
flasker 
købt i 

seneste 2 
måneder 
pr. ad-
spurgt 

Opregnet til 
mio. liter for 
hele befolk-

ningen  

Andel 
købt i 

Danmark 

Andel 
købt i 

Tyskland 

Andel 
købt 
“tax-
free” 

Andel 
andet 

udland 

 Stk. Mio. liter Pct. 

2002 snit  12,6 54,6 18,8 12,4 13,9 

2003:       

September 1,0 18,8 48,5 22,6 11,2 16,7 

December 1,1 20,3 76,6 14,3 4,8 4,3 

2004:       

Marts 1,1 20,3 68,4 19,0 5,6 7,0 

Juli 1,2 22,2 65,0 21,4 5,6 8,0 

September 1,1 20,3 62,2  21,5 6,6 9,7 

December 1,1 20,3 64,6 26,2 4,9 4,0 

Snit 2004 1,1 20,8 65,1 22,0 5,7 7,2 

2005:       

Marts 1,0 18,5 72,2 17,7 4,9 5,2 

Juli 1,0 18,5 64,2 22,3 3,2 7,3 

September 1,2 22,2 64,8 25,5 6,1 3,5 

December 1,3 24,0 71,5 20,9 3,3 4,5 

Snit 2005 1,1 20,8 68,2 21,6 5,1 5,1 

2006:       

Marts 0,8 14,8 73,2 17,0 4,7 5,1 
Kilde: GfK-undersøgelser for VSOD. (Undersøgelserne omfatter 2 måneder ad gangen. Undersøgelse benævnt marts 
omfatter i praksis januar og februar mv.) 

 
Af undersøgelsen fremgår, at ca. en tredjedel af det danske forbrug af spiritus 
i 2005 leveret fra detailhandlen, blev købt i udlandet. For første kvartal i 2006 
ses derimod et fald i danskernes forbrug af spiritus købt i udlandet, hvor dan-
skerne købte knap 27 pct. af spiritusforbruget i udlandet. Det lave tal for 
grænsehandel i årets første kvartal af 2006 må især tilskrives vejrliget for vin-
teren 2005/2006. Sne og glatte veje med islag reducerer danskernes lyst til at 
tage bilen til Tyskland og handle. Dette bekræftes af grænsekøbmændene. 
  
Generelt er opgørelserne af danskernes spiritusindkøb for 2005 præget af ned-
sættelsen af spiritusafgiften. Sammenholdes december 2004 med december 
2005 ses, at danskerne var tilbageholdne med at købe spiritus i årets sidste 
kvartal i 2004 og afventede således formentlig afgiftsnedsættelsen i januar 
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2005. I 1. kvartal 2005 steg danskernes køb i Danmark således kraftigt og 
faldt herefter tilbage. 
 
Samlet tyder tallene fra VSOP-undersøgelsen på, at danskernes grænsehandel 
i Tyskland fortsat er vigende. Mest markant er faldet af danskernes indkøb i 
tax-free og i udlandet (bortset fra Tyskland). 
 
Tax-free og indkøb i andre lande end Tyskland har forsat årstidsbestemte ud-
sving, som hovedsagelig svarer til ferieperioderne. 
 

Tabel 6.27: Udviklingen i grænsehandel med spiritus 2002-2006  

 
I alt købt i  
udlandet 

Tyskland  ”Tax-free” 
Andet  
Udland 

 Mio. liter 
2002:     
Absolut metode 5,0 2,1 1,4 1,6 
Relativ metode 9,3 3,9 2,6 2,8 

Simpelt snit 7,1 3,0 2,0 2,2 

2003:     
Absolut metode 4,0 2,4 0,8 0,7 
Relativ metode 4,1 2,5 0,8 0,8 

Simpelt snit 4,1 2,5 0,8 0,7 

2004:      
Absolut metode 7,3 4,6 1,2 1,5 
Relativ metode 7,1 4,5 1,2 1,5 

Simpelt snit 7,2 4,0 0,9 0,8 

2005:      
Absolut metode 6,6 4,5 1,1 1,1 
Relativ metode 6,2 4,2 1,0 1,0 

Simpelt snit 6,4 4,4 1,0 1,0 

2006 1. kvartal:     
Absolut metode 2,5 1,6 0,7 0,5 
Relativ metode 3,4 2,1 0,6 0,6 

Simpelt snit 2,9 1,8 0,6 0,6 
Anm.: For beregningsmetode henvises til Rapport om grænsehandel 2004. Der er korrigeret for grænsehandel med 
hedvin. 
Kilde: GfK’s undersøgelse for VSOD og egne beregninger. 

 
Ud fra VSOD-tallene fremgår det, at grænsehandlen med spiritus i 2005 fort-
sat er vigende og faldt sammenholdt med hele 2004. Som det fremgår af ta-
bellen ovenfor er 1. kvartal i året typisk præget af en mindre grænsehandel. 
 
Konklusionen er, at der fortsat er meget fin overensstemmelse mellem VSOD 
undersøgelsen fortolket efter den relative metode og den absolutte metode. 
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Ligeledes kan VSOD undersøgelsen med lille usikkerhed stemmes af med 
oplysninger om det hjemlige detailsalg. Der kan derfor lægges stor vægt på 
undersøgelsens resultater. 
 
Idet halvdelen af tax-free henregnes til færger mellem Tyskland og Danmark 
viser VSOD undersøgelsen at grænsehandlen med spiritus i 2004 var ca. 6,5 
mio. liter heraf ca. 4,75 mio. liter i Tyskland, i 2005 ca. 6,0 mio. liter heraf ca. 
4,5 mio. liter i Tyskland, mens man forsigtigt for 2006 kan regne med 5,75 
mio. liter for 2006, heraf ca. 4,5 mio. liter i Tyskland. jf. tendens til fald i 1 
kvartal 2006. 
 
Grænsehandlen med spiritus i andre lande end Tyskland er fortsat faldende. 
Udviklingen her er inde i en selvforstærkende bevægelse. Mindre grænsehan-
del giver færre der vil sælge, færre der sælger giver mindre handel etc. 
 
ConsumerScan indeholder oplysninger om alkoholsodavand. Af tabellen her-
under fremgår det dog, at det er ganske få husstande, som køber alkoholsoda-
vand. Når andelen af husstande er så lav, som tilfældet er her, skal man være 
meget varsom med at drage for faste konklusioner. 
 
Tabel 6.28: Grænsehandel med alkoholsodavand 

  
2. halvår 

2002 
1. halvår 

2003 
2. halvår 

2003 
1. halvår 

2004 
2. halvår 

2004 
1. halvår 

2005 
2. halvår 

2005 

  Pct. 

Total 2,40 2,90 2,90 2,90 3,56 2,87 3,85 Andel af 
hushold-
ninger, som 
køber alko-
holsoda-
vand Grænsehandel 0,00 0,10 0,40 0,00 0,29 0,20 0,08 

  Mio. liter 

Mængde Total 0,05 0,08 0,17 0,11 0,25 0,20 0,10 

 Danmark 0,04 0,03 0,10 0,10 0,17 0,12 0,08 

 Tyskland 0,01 0,05 0,07 0,01 0,07 0,08 0,02 

  Mio. kr. 

Værdi Total 4,36 6,19 7,84 6,10 9,83 7,14 8,87 

 Danmark 4,09 5,35 5,92 5,88 8,30 5,95 8,49 

 Tyskland 0,27 0,83 1,92 0,22 1,53 1,19 0,38 

  kr. pr. liter 

Pris Danmark 99,86 207,90 58,10 57,52 48,03 49,37 110,68 

 Tyskland 35,69 16,17 29,27 17,37 20,45 15,82 16,14 

Kilde: ConsumerScan. 

 
Ud fra tabellen fremgår, at grænsehandlen med alkoholsodavand fortsat er 
yderst begrænset. Der er således ikke nogen klare tendenser i forbruget af 
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alkoholsodavand, og det må forventes at forbruget er særdeles påvirkeligt af 
priser, markedsføring osv. Det fremgår dog også at de husstande, der er med i 
ConsumerScan også har et meget lavt køb i Danmark i forhold til faktiske 
salg. Undersøgelsen kan derfor bruges til at få en ide om fordelingen af købet. 
 
Tyskland indførte en tillægsafgift på alkoholsodavand pr. 2. august 2004, så-
ledes steg afgiften fra ca. 1,69 kr. til 8,89 kr. inklusiv moms  pr. 27,5 cl 5,5 
pct. vol. flaske. Til sammenligning er den danske afgift ca. 2,84 kr. inklusive 
moms pr. stk. Fra den 1. juni 2005 opkræves en tillægsafgift på ca. 1 kr. (1,25 
kr. inklusive moms) pr. spiritusbaseret alkoholsodavand. Selv med den danske 
tillægsafgift, kan den danske afgift langt fra matche højere tysk afgift.  
 
Den tyske tillægsafgift var oprindeligt planlagt til at gælde alle alkoholsoda-
vand. Dem, der er baseret på vin og øl blev dog ikke omfattet ligesom der er 
andre ”huller” i den tyske afgift. Der er fortsat handel med disse ikke spiritus-
baserede alkoholsodavand.  
 
GfK’s undersøgelse af grænsehandlen vedrørende 2005 viser, at grænsehand-
len med alkoholsodavand kunne opgøres til drikkeklar ca. 5 mio. liter, mod 
ca. 0,6 mio. liter i 2004 på helårsbasis. Skatteministeriet skønnede i Rapport 
om grænsehandel 2004, at grænsehandlen med alkoholsodavand kunne opgø-
res til ca. 4,5 mio. liter i 2004 og 0 liter i 2005. I sidste års rapport skønnede 
Skatteministeriet et salg i grænsehandlen svarende til ca. 1 mio. liter. Grænse-
handlen opgjort ved GfK for 2005 svarer omregnet til ca. 0,6 mio. liter drik-
keklar spiritus. 
 
Det kan således konkluderes, at tallene fra ConsumerScan og GfK’s undersø-
gelse for Skatteministeriet viser to forskellige udviklinger. Mens Consu-
merScan viser et fald i grænsehandlen med alkoholsodavand, viser GfK en 
stigning.  
 
Skatteministeriet vurderer salget af alkoholsodavand til ca. 2  mio. liter i 2005 
og forventer tilsvarende i 2006.  
 
Der kan henvises til Rapport om grænsehandel 2004 for mere information 
vedrørende alkoholsodavand. 
 
I tabellen herunder er der foretaget en sammenligning af skønnene fra 2005 
og denne status. Det skal bemærkes, at Skatteministeriet tidligere har haft 
adgang til flere kilder til at opgøre grænsehandlen. 
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Tabel 6.29: Sammenligning af skøn fra Rapport om grænsehandel 2005 og 
Rapport om grænsehandel 2006 

Kilder 20041) 20052) 20062) 

 Mio. liter drikkeklar spiritus 

GfK’s undersøgel-
se for VSOD 

6,75 6,0 5,75 

GfK’s undersøgel-
se for Skattemini-
steriet 

8,5 5,0  

Skatteministeriets 
skøn 

6,75 6,0 5,75 

1) Dertil kommer 4,5 mio. liter alkoholsodavand. 
2) Dertil kommer 2,0  mio. liter alkoholsodavand dog ikke spiritusbaseret. 

 
På baggrund af de nye oplysninger fra VSOD vurderer Skatteministeriet, at 
grænsehandlen med spiritus er faldet til ca. 6,0 mio. liter drikkeklar spiritus i 
2005 og forventer at handlen yderligere falder til 5,75 mio. liter i 2006. 
 
Grænsehandlen på 6 mia. liter i 2005 omfatter ikke egentlig erhvervsmæssig 
smugling. Der er næste ikke holdepunkter for at vurdere omfanget af den er-
hvervsmæssige smugling. Hvis denne smugling udgør 2-3 pct. af forbruget vil 
smugling udgøre ca. 0,5 mio. liter spiritus eller under 10 pct. af den mængde 
spiritus der grænsehandles. 
 
3.2 Øl 

GfK’s undersøgelse for Skatteministeriet 
GfK’s undersøgelse af grænsehandlen med øl fremgår af tabellen herunder. 
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Tabel 6.30: Grænsehandlen med øl ifølge GfK 

Emballager 2004 2005 Anslået forbrug1) 

  Mio. liter  

I alt øvrige Danmark 108,4 86,3 539,8 

- Engangs- 96,8 83,1  

- Genbrugs- 11,6 3,1  

Grænseland i alt 20,1 15,9 14,4 

- Engangs- 14,6 11,8  

- Genbrugs- 5,4 4,1  

Danmark i alt 128,5 102,2 554,2 

- Engangs-  111,5 94,9  

- Genbrugs- 17,0 7,2  

Danmark i alt 128,5 102,2 554,2 

Hovedstad 2,3 5,8 127,5 

Øvrige  Østdanmark 7,7 17,2 124,3 

Fyn 17,2 6,3 48,9 

Sydjylland 36,8 29,2 48,5 

Østjylland 50,3 26,7 102,5 

Vestjylland 9,9 13,3 51,5 

Nordjylland 4,3 3,8 51,1 

Værdi: Mio. kr. 

Danmark i alt 748 736  

Grænseland 115 124  

Øvrige Danmark 633 165  

Pris:  kr. pr. liter  

Hele Danmark 5,82 7,20  

Grænselandet 5,74 7,78  

Anm.: 2004 er opregnet på basis af 4. kvartal, der er antaget at udgøre 25 pct. Opregningen er nødvendiggjort af 
metodeforskelle mellem 1. halvår og 4. kvartal 2004. For yderligere oplysninger se Bilag 1 Status over grænsehandel 
2005. 
1) Anslået forbrug er beregnet ved at antage, at forbruget pr. dansker er det samme. Der er anvendt GfK’s opregnede 
tal for grænsehandlen udfra 2005. 
Kilde: GfK. 

 
Det fremgår GfK’s undersøgelse, at grænsehandlen med øl falder kraftigt målt 
i mængde. På baggrund af den nye undersøgelse er grænsehandlen ca. 102,2 
mio. liter på årsbasis. Det svarer til et fald på ca. 21 pct., mod 41 pct. sidste år.  
 
Der grænsehandles fortsat i større omfang målt pr. indbygger i grænselandet 
end i det øvrige Danmark. Hvis alle i Danmark havde det samme forbrug, 
skulle grænselandet drikke ca. 14 mio. liter, mens grænselandet køber ca. 16 
mio. liter i udlandet efter undersøgelsen. Grænselandet køber hele deres øl-
forbrug i Tyskland, og har et overforbrug på ca. 1,5 mio. liter. Dertil kommer 
danskernes i grænselandets køb af øl på restauranter, caféer og almindelige 
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detailhandel. Disse tal indgår ikke i GfK’s analyse, hvilket er endnu en årsag 
til, at niveauet generelt set ligger for højt i undersøgelsen.  
 
Det kan skyldes, at ved GfK’s interview, hvor der spørges til den sidste tur i 
udlandet, som den adspurgte har foretaget, svarer den adspurgte med indkø-
bene fra den sidste store indkøbstur i udlandet. Grænsehandlen falder ifølge 
GfK med ca. 20 pct. i mængde, mens værdien er uændret. Prisen pr. liter er 
ifølge undersøgelsen steget. Det stemmer ikke med andre undersøgelser. Man 
skal derfor være varsom med at konkludere at der er tale om at stort fald fra 
2004 til 2005. 
 
Undersøgelsen viser, at grænsehandlen med øl i genbrugsflasker er faldet til 
ca. 7 mio. liter mod ca. 94 mio. liter i Rapport om grænsehandel 2004. Tilsva-
rende stiger andelen som sælges i engangsemballage, jf. at andelen solgt som 
engangsemballage var på ca. 56 pct. i 2004, hvorimod den nye undersøgelse 
viser en engangsandel på  93 pct. Genbrugsengangsemballagen er dermed i 
praksis ude af grænsehandlen ifølge undersøgelsen. 
 
Skiftet væk fra genbrug til engangsemballagen på øl i grænsehandlen illustre-
rer, at den tidligere såkaldte ”flaskefidus” i praksis tyder på at være faldende 
for øl i genbrugsemballager, jf. afsnit 4.2. 
 
Det skal bemærkes, at dåser solgt i Tyskland ikke udløser pant i danske for-
retninger – det er kun de genpåfyldelige flasker. 
  
Af tabel 6.30 fremgår, at den faldende grænsehandel både gælder for grænse-
landet og det øvrige Danmark. Faldet er dog mindre i grænselandet end i re-
sten af Danmark.  
 
GfK’s ConsumerScan 
GfK’s interviewundersøgelse viser at grænsehandlen med øl falder. Af tabel-
len herunder fremgår, at ConsumerScan ikke bekræfter denne udvikling. Fra 
2. halvår 2004 til 2. halvår 2005 er grænsehandlen steget med 3,7 mio. liter, 
mens grænsehandlen er steget med 7,6 mio. liter fra 1. halvår 2005 til 2. halv-
år 2005, hvilket afspejler, at størstedelen af grænsehandlen foregår i forbin-
delse med sommerferie. For at belyse udviklingen i grænsehandlen er det så-
ledes mere formålstjenstligt at se på udviklingen fra 2. halvår det ene år til 2. 
halvår det næste år. 
 
Generelt er niveauet for grænsehandlen for lavt i ConsumerScan. Det skyldes, 
at tallene ikke indeholder alle indkøb, herunder indkøb til firmafester mv. 
Desuden vil storindkøbere sandsynligvis være underrepræsenteret undersøgel-
sen. Derfor er niveauet af grænsehandlen for lavt i forhold til den faktiske 
grænsehandel. Tallene har således ikke deres force i at fastlægge et niveau for 
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grænsehandlen, men de er gode til at vise udviklingen i grænsehandlen og 
specielt prisudviklingen. I Rapport om grænsehandel 2004 er der nærmere 
gjort rede for årsagen til det lavere niveau for grænsehandlen i Consu-
merScan.  
 
ConsumerScan-tallene giver på væsentlige punkter et modsat billede end 
GfK’s interviewundersøgelse. Der købes flere liter øl i glasflaske, mens græn-
sehandlen med dåseøl er faldende. Der er således tale om en tredobling fra 1. 
til 2. kvartal af danskernes øl købt i Tyskland i glasflasker. Betragtes øl købt i 
Tyskland er der tale om en markant udvikling, hvor niveauet af øl købt på 
glasflaske stabilt har været i omegnen 2,5 til ca. 5 mio. liter til i sidste halvår 
af 2005 at udgøre næsten 15 mio. liter. 
 
Det fremgår endvidere, at salget af udenlandsk øl i stigende grad er erstattet af 
salg af dansk øl i grænsehandlen. Der er sket en stigning i den solgte mængde 
pilsnerøl på bekostning af stærk øl. Skatteministeriet har ikke andre kilder, 
som kan bekræfte denne tendens. 
 
Tabel 6.31: Grænsehandlen med øl ifølge ConsumerScan 

 
1. 1. 1. 1.     

halvår 
2002 

2.  
halvår 
2002 

1.  
halvår 
2003 

2.  
halvår 
2003 

1.  
halvår 
2004 

2.  
halvår  
2004 

1.  
halvår 
2005 

2.  
halvår  
2005 

 Mio. liter 
Øl i alt 85,4 90,8 85,2 91,5 79,0 88,6 73,8 86,7 
Øl købt i 
Danmark 

71,5 74,9 71,5 72,7 66,7 71,1 59,9 65,4 

Øl købt i 
Tyskland 

14,0 15,8 13,7 18,8 12,2 17,5 13,7 21,3 

- heraf 
dansk øl 

13,3 14,5 12,9 16,9 11,8 16,8 13,3 20,920,9 

- heraf 
udenlandsk 
øl 

0,7 1,4 0,8 1,9 0,4 0,8 0,5 0,4 

Emballage: Øl købt i Tyskland - Mio. liter 
- Glasflaske 5,1 3,5 3,8 4,1 2,5 3,7 5,4 14,6 
- Dåse 8,8 11,2 8,8 14,1 8,1 13,1 7,7 6,1 
- Andet 0,1 1,1 1,0 0,6 1,6 0,7 0,6 0,6 
Øl: Øl købt i Tyskland - Mio. liter 
Pilsnerøl 6,7 6,5 6,7 8,3 6,0 8,7 6,9 4,6 
Stærkt øl 4,5 6,6 3,7 6,0 3,1 4,6 2,4 2,2 
Andet øl 2,8 2,8 3,2 4,5 3,2 4,2 4,4 14,5 
 Pct. 
Andel af 
grænse-
handelsøl 
af øl i alt 

16 17 16 21 15 20 19 25 

Kilde: GfK’s ConsumerScan. 
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Andelen af danskernes forbrug købt fra grænsehandel købt i detailhandel er 
steget fra at udgøre under 20 pct. til at udgøre 25 pct. i sidste halvår af 2005 
målt ved ConsumerScan.  
 
Danskernes køb i Danmark er faldet med 9 pct. fra 2004 til 2005. Consu-
merScan bekræfter dermed udviklingen fra de tidligere år, at danskeres for-
brug af øl er faldende. 
  
Tabel 6.32: Opregning af skøn fra ConsumerScan 

 2002 2003 2004 2005 
 Mio. liter 
Salg i Danmark 505 520 500 485 
- salg til svenskere 30 35 40 35 
= Salg i Danmark til danskere 475 485 460 450 
Skønsmæssigt til ikke-husholdninger 135 135 135 135 
Salg til danske husholdninger i Danmark 340 350 325 315 
Salg til danske husholdninger iflg. ConsumerScan 146,4 144,2 137,8 124,3 
Opregningsfaktor 2,32 2,43 2,36 2,51 
Grænsehandel iflg. ConsumerScan 29,8 32,5 29,7 31,0 
Grænsehandel opregnet husholdninger 69 79 70 78 

Kilde: GfK’s ConsumerScan og egne beregninger. 

 
Ved hjælp af ConsumerScan kan grænsehandlen beregnes ud fra oplysninger 
om det afgiftspligtige salg. Opregningen fremgår af tabellen herover. 
 
For 2005 kan grænsehandlen med øl opgøres til 80 mio. liter ud fra Consu-
merScan. Det fremgår af ConsumerScan, at grænsehandlen med øl er steget 
med 10 mio. liter svarende til en stigning på 14 pct. Heroverfor står GfK’s 
interviewundersøgelse, der viser et fald i grænsehandlen på 20 pct. i samme 
periode. 
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Tabel 6.33: Ølindkøbsvaner i Danmark og i grænselandet 

  
1. 

halvår 
2002 

2. 
halvår 

2002 

1.  
halvår 
2003 

2. 
halvår 
2003 

1. 
halvår 
2004 

2. 
halvår 
2004 

1. 
halvår 
2005 

2. 
halvår 
2005 

  Pct. 
I alt  63,1 72,3 66,2 73,2 65,7 72,4 61,6 71,5 Andel af hus-

holdningerne, 
der køber øl i 
grænsehandlen 

Grænsehandel 8,6 8,6 6,6 9,0 6,0 8,1 6,6 8,6 

  Stk. 
Handler pr. 
køber 

I alt  6,6 6,4 6,5 6,1 6,4 6,5 6,1 6,1 

Handler pr.  
køber 

Grænsehandel 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 1,9 2,2 

  liter 
Mængde pr.  
handel 

I alt  8,3 7,97 8,0 8,3 7,6 7,6 7,9 8,0 

Mængde pr. 
handel 

Grænsehandel 31,3 32,5 38,1 41,5 39,7 39,4 43,7 44,9 

Kilde: GfK’s ConsumerScan 
 
I de tidligere år, har tendensen været, at færre husholdninger grænsehandlede 
øl. Denne tendens er brudt i 2005.  Der er også en tendens til, at dem, der 
grænsehandler, grænsehandler mere pr. gang Denne tendens er fortsat. Derfor 
stiger grænsehandlen efter ConsumerScan fra 2004 til 2005. 
 

Tabel 6.34: Indkøbsvaner for øl i grænsehandel og i Danmark i 2. halvår 
20051)     

2. halvår 2005 Grænsehandel Dansk køb Total 

 Mio. liter 
Samlet køb 21,3 65,4 86,7 
 Liter 
Mængde pr. handel 44,9 3,6 8,0 
 Mio. stk. 
Antal handler 0,47 10,36 10,84 
 Stk. 
Handel pr. køber 2,2 6,3 6,1 
 Mio. stk. 
Antal købere 0,216 1,6632) 1,777 
 Pct. 
Andel af husstande 8,6 Ca. 692) 71,5 

1) Ikke opregnet til helår. 
2) Beregnet under forudsætning af, at en tredjedel af dem, der grænsehandler har forsynet sig 100 pct. fra udlandet. 
Kilde: GfK’s ConsumerScan og egne beregninger. 
 

Cirka 72 pct. af danskerne købte øl i 2. halvår 2005. I Danmark køber  dan-
skerne i gennemsnit ca. 3,6 liter øl pr. handel, hvorimod der købes ca. 45 liter 
eller 4½ ramme à 30 stk. i grænsehandlen. Der er købt øl lidt over 10 mio. 
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gange, hvoraf omkring ½ million gange i grænsehandlen, svarende til ca. 4 
pct. af det samlede antal ølhandler. 
 
Lidt over 8 pct. af husstandene køber øl i grænsehandlen, til gengæld udgør 
den grænsehandlede mængde ca. 25 pct. af den samlede mængde øl købt i 
detailhandel.  Sidste års rapport viste, at også ca. 8 pct. af husholdningerne 
grænsehandlede øl og købte ca. 20 pct. af den samlede mængde. Observatio-
nerne bekræfter en tendens til, at der grænsehandles i større mængder.  
 
Bryggeriforeningens undersøgelse af grænsehandel med øl af 8. september 
2005 
GfK er af Bryggeriforeningen blevet bedt om at undersøge danskernes brug af 
forskellige indkøbskanaler, når det gælder køb af øl og sodavand. Undersø-
gelsen estimerer omfanget af illegal handel med øl og sodavand og grænse-
handel med øl og sodavand. Undersøgelsen blev offentliggjort den 8. septem-
ber 2005. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen blev skatteministeren i Skatteudvalget 
bedt om at kommentere undersøgelsen14.  
 
Som det fremgår af det følgende er der stor forskel på skønnene over grænse-
handlen i Bryggeriforeningens undersøgelse og Skatteministeriets skøn.  
 
Skatteministeriet har tidligere skønnet grænsehandlen til ca. 95 mio. liter øl, 
mens Bryggeriforeningen skønner, at grænsehandlen udgør 194 mio. liter.  
 
Tabel 6.35: Fordeling af forbrug ekskl. forbrug på restauranter 

 Bryggeriforeningens tal 

 Mio. liter øl Pct. 

Grænsehandel til eget brug 133 21 

Grænsehandel, illegal handel til familie/venner 61 10 

I alt grænsehandel  194 31 

Illegal handel via fast udsalgssted 10 2 

Afgiftspligtigt salg ekskl. salg via restauranter 430 68 

Danskeres forbrug ekskl. salg via restauranter  6361) 100 

1) Det afgiftspligtige salg og dansk forbrug er beregnet ud fra pct. andele angivet i GfK-undersøgelsen. 
Kilde: GfK, Bryggeriforeningen og egne beregninger. 

 
Det afgiftspligtige salg kan ud fra Bryggeriforeningens tal beregnes til ca. 430 
mio. liter. For at opgøre danskernes samlede forbrug af øl skal tillægges den 
del der udskænkes på bl.a. restauranter. Af afgiftsprovenuet fremgår det, at 
                                                 
14 Skatteudvalget SAU alm. del – Svar på Spørgsmål 48 Offentlig. 
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der sælges ca. 450 liter øl, heraf er ca. 150 mio. liter salg via restauranter m.v. 
og ca. 300 mio. liter er salg via detailhandlen. Tillægges danskernes forbrug 
på restauranter og fratrækkes svenskernes indkøb i Danmark svarer dette til, 
at danskerne drikker ca. 138 liter øl pr. person. Dermed ville danskerne være 
suverænt det mest øldrikkende folkefærd i EU, jf. Bryggeriforeningens egen 
opgørelse i tabellen nedenfor, hvor danskernes ølforbrug er opgjort til 96,2 
liter pr. dansker. I øvrigt viser tabellen en tendens til, at danskernes ølforbrug 
er faldende de seneste år.  
 
Bryggeriforeningens tal viser, at 68 pct. af danskernes forbrug udgøres af det 
afgiftspligtige salg, mens Skatteministeriets skøn er ca. 82 pct. Niveauet for 
det afgiftspligtige salg er dog også forskelligt. Bryggeriforeningen undervur-
derer det afgiftspligtige salg. 
 
Det er Skatteministeriets vurdering, at undersøgelsen ikke kan bidrage til at 
fastlægge grænsehandlen for øl. 
 
Tabel 6.36: Ølsalget pr. indbygger i EU, Norge og Schweiz 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Irland 126,0 125,0 125,0 125,0 118,0 

Tyskland 127,5 125,5 123,1 121,5 117,7 

Luxembourg 110,0 108,2 101,1 98,5 106,6 

Østrig 108,9 107,7 107,4 109,3 110,6 

Danmark 104,6 102,2 98,6 96,7 96,2 

Storbritannien 99,0 95,4 97,1 100,6 101,5 

Belgien 100,0 99,0 98,0 96,0 96,0 

Holland 84,4 82,8 80,5 79,2 78,7 

Finland 80,1 78,4 80,2 81,0 80,2 

Spanien 68,8 71,8 75,0 73,4 78,3 

Portugal 64,9 64,6 61,3 58,6 61,2 

Sverige 59,3 56,4 55,4 55,9 55,4 

Grækenland 43,0 40,0 39,0 39,0 39,0 

Frankrig 38,7 36,2 35,9 34,7 35,5 

Italien 27,1 28,1 28,9 28,2 30,1 

EU-15 snit 78,3 76,5 76,6 79,8 80,3 

Norge 51,7 51,7 50,9 51,6 50,0 

Schweiz 58,8 58,3 57,2 56,6 58,7 
Kilde: www.bryggeriforeningen.dk. 
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Ny kilde: Undersøgelse fra grænsekøbmændene 
Der er usikkerhed ved opgørelse af grænsehandlen især hvis det sker ved at 
spørge dem, der køber. Usikkerheden er mindre, hvis man kan få oplysninger 
om omfanget fra dem, der sælger. Derfor har Skatteministeriets opgørelse af 
handlen med øl især været baseret på oplysninger fra sælgerne. 
 
Der er to fikspunkter. 
 
Det første fikspunkt er 2000, hvor bryggerierne hver for sig til Konkurrence-
styrelsen opgjorde danskerne grænsehandel til i alt 100 mio. liter. De 100 mio. 
liter var nærmest i overkanten efter Konkurrencestyrelsens vurdering. I 2000 
var det stort set kun danske øl, der blev grænsehandlet og svenskernes køb i 
Tyskland var overskueligt. Derfor kunne man med stor nøjagtighed opgøre 
grænsehandlen mv., hvis man have tal for hvor meget øl, der blev solgt til 
grænsen. 
 
Det andet fikspunkt er Rapport om grænsehandel 2004. Her blev der foretaget 
en afstemning for 2003 mellem oplysninger om de enkelte danske bryggeriers 
salg til Tyskland, tysk import jf. importstatistik samt visse grossisters opgø-
relser,  grænsekøbmændenes salg, og en fordeling mellem danske og svenske 
kunder. Der blev også set på udviklingen i første del af 2004. Her steg græn-
sehandlen med øl indtil forsommeren 2004. Herefter var der tale om et fald 
fra forsommeren til ud på høsten, hvor redaktionen af rapporten blev afsluttet.  
 
De omfattende afstemninger gav en dansk grænsehandel på 100 mio. liter i 
2003. Og udfra dette tal og oplysninger om vigende grænsehandel fra for-
sommeren 2004 til høsten 2004 skønnedes grænsehandlen for 2004 til 95 mio. 
liter for hele 2004. Niveauet for første halvår 2004 var nærmest godt 100 mio. 
og niveauet for anden halvår nærmest 85 mio. liter. Det var derfor også skøn-
net for 2005 i Rapport om grænsehandel 2004.  
 
Det var ikke muligt at foretage en fuldstændig afstemning. Der var således 
oplyst solgt ca. 18 mio. liter mere øl fra danske bryggerier, end tyskerne hav-
de tal for i importstatistikken. Og grænsekøbmændene ville ikke kendes ved 
at de solgte mere end det fremgik af den tyske importstatistik. Af de 18 mio. 
liter, der på den ene eller anden måde ikke var med i tysk udenrigshandelssta-
tistik, og solgtes af ukendt tysk sælger, kunne forholdsmæssigt 12 mio. liter 
henregnes til danskere og 6  mio. liter til svenskerne. 
 
Afstemningen gav således som resultat at grænsehandlen mv. i 2003 var enten 
ca. 100 mio. liter eller 110-115 mio. liter.  
 
Skatteministeriet valgte at tro mere på tysk importstatistik = 100 mio. liter end 
på oplysninger fra visse danske bryggerier. Det skyldtes også, at det i visse 
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tilfælde måtte konstateres, at visse bryggeriers oplysninger om stigende salg 
til navngivne enkeltkunder afveg med en betydelig faktor fra enkeltkundernes 
oplysninger. 
 
I Status over grænsehandel 2005 skønnedes fortsat en grænsehandel med øl 
på 85 mio. liter for 2005. Reelt var det dog et højere skøn for 2005 end i Rap-
port om grænsehandel 2004, fordi afgiften på øl var nedsat svarende til ca. 
4,25 kr. pr. kasse almindelig pilsnerøl fra begyndelsen af 2005. 
 
Der blev ikke foretaget en fuldstændig afstemning af ølhandlen i Status over 
grænsehandel 2005 vedrørende 2004. Skønnet for 2004 blev derfor fastholdt i 
2005 statussen, da der ikke var sikre kilder, der kunne begrunde en ændring. 
 
Skatteministeriet har den 24. maj 2006 fået stillet en undersøgelse af salget i 
2004 og 2005 hos de tyske grænsekøbmænd til rådighed. 
 
Undersøgelsen vedrører omsætningen i alt samt heraf omsætningen for øl 
samt for 2005 vedrørende sodavand. Omsætningen er delt op på salg til dan-
skere, svenskere og andre. Omsætningen vedrører såvel landgrænsen som 
Fehmern. Udeladt er således Scandlines. De har ikke ønsket at deltage i græn-
sekøbmændenes undersøgelse. 
 
Hovedresultatet er: 
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Tabel 6.37 A: Omsætning hos tyske grænsekøbmænd ved landgrænsen 
og på Fehmern i 2004 og 2005 

 Omsætning  
i alt 

Heraf  
danskere 

Heraf  
svenskere 

Heraf  
andre 

 Mio. kr. 
2004 4.681 3.209 1.035 437 
-heraf øl 1.102 726 340 36 
 Pct. 
Øls andel af omsætning i 2004 
efter 2006 undersøgelse 

23,5 22,6 32,9 8,2 

Øls andel af omsætningen første 
7 måneder af  2003 efter 2004 
undersøgelse 1) 

19,6 - - - 

Do første 7 måneder af 20041)   20,7 - - - 
 Mio. kr. 
2005 3.962 2.778 739 444 
-heraf øl 1.006 679 268 60 
 Pct. 
Øls andel af omsætningen i 2005 25,4 24,4 36,3 13,5 
 Mio. liter 
Mængde 2004 ved 6,3 kr. pr. 
liter 

175 115 54 6 

Mængde 2005 ved 6,3 kr. pr. 
liter 

160 108 43 10 

1) Omfatter kun landgrænsen, og visse grænsekøbmænd ved landgrænsen er ikke repræsenteret. 

 
Resultatet af 2006 undersøgelsen fra grænsekøbmændene vedrørende 2004 og 
2005 kan sammenholdes med den tidligere undersøgelse fra grænsekøbmæn-
dene, der omfattede færre udsalgssteder (ikke Fehmern og visse butikker med 
ry for at levere store mængder til enkeltkunder). 
 
Efter 2004 undersøgelsen udgjorde øls andel af omsætningen ca. 21 pct. i før-
ste halvdel af 2004. Efter 2006 undersøgelsen udgjorde øls andel ca. 23,5 pct. 
af omsætningen. Det er lidt mere og måske overraskende at dem, der ikke var 
med i 2004 undersøgelsen, solgte så meget mere øl end dem, der var med. 
Men som nævnt er der flere med nu herunder grænseforretninger, der havde et 
ry for at levere store partier øl formentlig med videresalg for øje. 
 
Man kan også sammenholde resultatet af 2006 undersøgelsen med afstemnin-
gen for 2003 i Rapport om grænsehandel 2004 (tabel VIII.39). Her er to op-
gørelser af danskernes grænsehandel henholdsvis 100 mio. liter (med ud-
gangspunkt i tysk importstatistik og 112 mio. med udgangspunkt i danske 
bryggeriers oplysninger om salg.) og tilsvarende to tal for andre svenskeres 
indkøb i Tyskland af øl (62 mio. liter ved tysk importstatistik og 68 mio. liter 
ved danske bryggeriers oplysninger om salg til tyske grænseforretninger). 
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Med de nye oplysninger fra grænsekøbmændene er det snarere 112 mio. liter, 
der er det rigtige tal for 2003 end de 100 mio. liter. De ekstra ca. 12-20 mio. 
liter kan kaldes ulovligt indførte øl. Grænsehandelen i de tidligere rapporter er 
opgjort udfra hvad køberne oplyser, omfatter også meget store indførelser 
foretaget af enkeltpersoner. Her man kan være i tvivl om der tale om indførs-
ler til eget forbrug. En del er sandsynligvis til videresalg til venner og bekend-
te mv. og dermed ulovligt, uden at det måske opfattes som egentlig kriminelt 
af dem, der svarer interviewerne. De ekstra 12-20 mio. liter er sandsynligvis 
endnu mere erhvervsmæssig (salg fra fast udsalgssted og til personer ”græn-
sehandleren” ikke kender. 
 
Baserer man sig på de nye oplysninger har udviklingen været: 
 
Tabel 6.37 B: Grænsehandel mv. for øl opgjort udfra grænsekøb-
mændenes oplysninger 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 Mio. liter 
Grænsehandel tidligere rapporter 100 95 85 80  
Grænsehandel ny opgørelse 100 100 95 95 921) 
Ulovligt indførte øl ikke omfattet 
af tidligere rapporter 

15 20 20 15 15 

I alt grænsehandel mv. ny opgø-
relse 

115 120 115 110 107 

1) Efter tysk momsforhøjelse. 

 
Den nye opgørelse giver en højere grænsehandel, men fortsat indenfor de tid-
ligere opgørelsers usikkerhed. Usikkerheden ved den nye opgørelse er mindre 
end ved de tidligere. Usikkerheden om den nye opgørelse er vurderet til +- 10 
mio. liter, mens usikkerheden i 2004  rapporten var +- 20 -25 mio. liter. 
 
Den nye opgørelse viser især en større mængde af de klart ulovlige indførsler. 
Det skal understreges, at der er en glidende overgang (i det mindste i indkø-
bernes bevidsthed) mellem helt lovlig grænsehandel (til eget forbrug) over at 
man også tager med til nær familie, fjernere familie, nære venner og bekendte 
og til ukendte og fra, at man er hjælpsom overfor familie og bekendte til man 
foretager indførslerne med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg. 
Ligeledes fanger den nye opgørelse de usikre forlydender om, at der ligesom 
for sodavand var etableret en mere organiseret ulovlig indførelse for øl, hvor 
visse danske leverandører forsynede visse grænsekøbmænd med uforholds-
mæssig store partier øl, der kunne købes til særlig gunstige priser efter person-
lig forhandling. Denne type handel kendes i langt større udstrækning fra Sve-
rige end fra Danmark. 
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Sammenfatning opgørelse af grænsehandlen med øl 
 
I Status over grænsehandel 2005 skønnede Skatteministeriet, at grænsehand-
len var på 95 mio. liter. Af nedenstående tabel fremgår resultaterne af de un-
dersøgelser som viser grænsehandlen med øl. 
 
Tabel 6.37 C: Sammenligning af skøn fra Rapport om grænsehandel 2004 
og Status for grænsehandel 2005 

Kilder 2004 2005 2006 

 Mio. liter i pilsnerstyrke 

GfK’s interviewundersøgelse 217 102  

ConsumerScan tillagt 25 pct. 83 100  

GfK’s undersøgelse om drikke-
vaner 

105   

Bryggeriforeningen >150 194  

Oplysninger fra DSK og Coop 
Danmark 

95 -  

Tysk undersøgelse af detailsalg 
ved landegrænsen 

89 -  

Ud fra godtgørelse af emballa-
geafgift 

75-90 -  

Tysk udenrigshandelsstatistik 
korrigeret for svenskere 

100 -  

Oplysninger fra bryggerierne 
vedr. salg 

110 -  

Do kun via kendt sælger 
 

100 - 
 

 

Ny undersøgelse fra grænse-
købmænd inklusive al ulovlig øl 

120 115  

Skatteministeriets skøn 120 115 110 

 
GfK’s interviewundersøgelse viser en nedgang i grænsehandlen med øl. Con-
sumerScan-tallene tyder på, at grænsehandlen er steget fra ca. 87 mio. liter til 
ca. 100 mio. liter.  
 
3.3 Vin 

GfK’s undersøgelse for Skatteministeriet 
Grænsehandlen med vin falder fortsat ifølge GfK’s interviewundersøgelse. 
Sammenlignes med Status over grænsehandel 2005 fremgår det, at grænse-
handlen er faldet med ca. 4,5 pct., mens grænsehandlen faldt med ca. 30 pct., i 
forhold til Rapport om grænsehandel 2004, jf. tabellen herunder. Faldet i 
grænsehandlen omfatter både rødvin og anden vin. Det tyder således på, at 
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grænsehandlen for vin er stabiliseret på et niveau omkring 30 mio. liter  Måles 
det anslåede forbrug i forhold til den grænsehandlede mængde udgør sønder-
jydernes forbrug ca. 97 pct. af den mængde de køber, hvilket må skønnes at 
være til eget forbrug15.  
 
Tabel 6.38: Grænsehandlen med vin 2005 ifølge GfK 

Vintyper 2004 2005 Anslået forbrug1) 

Mængde: Mio. liter 
I alt øvrige Danmark 28,6 26,3 181,55 
- rødvin 20,7 19,0  
- anden vin 7,9 7,2  
Grænseland i alt 3,8 4,6 4,85 
- rødvin 2,7 3,1  
- anden vin 1,1 1,5  

Danmark i alt 32,4 30,9 186,4 

- rødvin 0,0 22,1  
- anden vin 0,0 8,8  

Danmark i alt 32,4 30,9 186,4 

- Hovedstad 0,6 2,5 42,87 
- Øvrige Østdanmark 5,6 4,1 41,79 
Fyn 3,1 3,2 16,45 
Sydjylland 9,7 8,2 16,30 
Østjylland 7,8 6,3 34,47 
Vestjylland 4,7 4,4 17,33 
Nordjylland 0,9 2,3 17,17 
Værdi: Mio. kr. 
Danmark i alt 1.027 977  
Grænseland 110 179  
Øvrige Danmark 917 799  

Anm.: 2004 tallene er 4. kvartal 2004 opregnet til helår. 
1) Anslået forbrug er beregnet ved at antage, at forbruget pr. dansker er det samme. Der er anvendt GfK’s opregnede 

tal for grænsehandlen udfra 4. kvartal 2004. 
Kilde: GfK. 

 
GfK’s ConsumerScan 
Grænsehandlen med vin falder ifølge ConsumerScan. Faldet er dog ikke så 
kraftigt som ved sidste års status, og dermed også i overensstemmelse med 
niveaunedgangen i GfK’s undersøgelse. Fra et niveau på ca. 14,3 mio. liter i 
2002 til ca. 12,5 mio. liter i 2003, ca. 10,4 mio. liter i 2004 og 10,0 mio. liter i 
2005. Grænsehandlen med vin er dermed faldet med knap 4 pct. fra 2004 til 
2005. Niveauet for grænsehandlen er ikke et udtryk for den faktiske størrelse 
af grænsehandlen, som det fremgår af Rapport om grænsehandel 2004, til 
gengæld kan ConsumerScan beskrive en meget pålidelig udvikling. Ifølge 
ConsumerScan er grænsehandlen således faldet med 30 pct. i forhold til 2002. 

                                                 
15 I Rapport om grænsehandel 2004 blev det ud fra oplysninger fra detailhandlen vurderet, at 

sønderjyderne købte cirka to tredjedel af deres forbrug af spiritus i Tyskland. 
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Tabel 6.39: Grænsehandlen med vin ifølge ConsumerScan 

  
1.  

halvår 
2002 

2.  
halvår 
2002 

1.  
halvår 
2003 

2.  
halvår 
2003 

1.  
halvår 
2004 

2.  
halvår 
2004 

1.  
halvår 
2005 

2.  
halvår 
2005 

  Mio. liter  

Vin i alt 47,3 45,5 48,6 46,6 49,0 45,7 42,7 43,1 

Vin købt i Danmark 40,3 38,2 43,3 39,4 44,0 40,4 38,2 37,5 

Vin købt i udland 7,0 7,3 5,3 7,2 5,1 5,3 4,4 5,5 

- heraf rødvin 5,4 5,7 4,1 5,5 3,8 4,2 3,3 4,3 

- heraf hvidvin 1,5 1,6 1,1 1,6 1,2 1,0 1,0 1,1 

- heraf rosévin 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Opdelt efter pris: Mio. liter 

Højst 25 kr. pr. fla-
ske 

6,1 6,5 4,7 6,3 4,5 4,6 4,0 4,8 

Mindst 26 kr. pr. 
flaske 

0,9 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7 

Hedvin i alt 2,8 3,4 1,4 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 

- heraf købt i Dan-
mark 

2,6 3,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,0 1,2 

- heraf købt i udland 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 
Kilde: GfK’s ConsumerScan. 

 
Ifølge ConsumerScan er ca. 78 pct. af grænsehandlen med vin rødvin, og ca. 
88 pct. af den grænsehandlede vin er såkaldt billigvin til højst 25 kr. pr. fla-
ske. Begge andele har være nogenlunde konstante i hele perioden, hvor Skat-
teministeriet har data fra ConsumerScan. 
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Tabel 6.40: Opregning af skøn fra ConsumerScan 

 2002 2003 2004 2005 

 Mio. liter 

Salg i Danmark 165 167 161 165 

- salg til svenskere 10 10 10 10 

= Salg i Danmark 
til danskere 

155 157 151 155 

Skønsmæssigt til 
ikke-husholdninger 

27 27 27 27 

Salg til danske hus-
holdninger i Dan-
mark 

128 130 124 128 

Salg til danske hus-
holdninger iflg. 
ConsumerScan 

84,2 85,1 84,4 75,7 

Opregningsfaktor 1,52 1,53 1,47 1,69 

Grænsehandel iflg. 
GfK’s Consu-
merScan 

14,3 12,5 10,4 10,0 

Grænsehandel op-
regnet husholdnin-
ger 

21,7 19,1 15,3 16,9 

Kilde: GfK’s ConsumerScan og egne beregninger. 

 
Af tabellen fremgår, at den opregnede grænsehandel kan opgøres til ca. 17 
mio. liter. I forhold til 2004 svarer dette til en stigning på ca. 10 pct. Det  skal 
bemærkes, at ConsumerScan typisk undervurderer den samlede grænsehandel. 
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Tabel 6.41: Vinindkøbsvaner i Danmark og i grænselandet 

  

1.  
halv-

år 
2002 

2. 
halv-

år 
2002 

1.  
halv-

år 
2003 

2. 
halv-

år 
2003 

1.  
halv-

år 
2004 

2.  
halv-

år 
2004 

1.  
halv-

år 
2005 

2.  
halv-

år 
2005 

  Pct. 

Total 64,3  62,1  62,6  65,8  65,8  66,3  61,5 62,0 Andel af 
hushold-
ningerne, 
der køber 
vin i græn-
sehandlen 

Græn-
se-
handel 

9,2  9,8  6,6  9,2  6,9  7,6  5,9 8,4 

  Stk. 

Handler pr. 
køber  

Total 7,8  7,8  8,1  7,3  7,9  7,7  7,6 7,6 

Handler pr. 
køber 

Græn-
sehan-
del 

3,2  3,4  3,2  3,2  2,8  3,1 3,0 3,0 

  liter 

Mængde 
pr. handel 

Total 3,8  3,9  3,9  3,9  3,8  3,6  3,7 3,7 

Mængde 
pr. handel 

Græn-
sehan-
del 

9,9  9,0  10,4  9,9  10,6  9,0  10,0 8,9 

Kilde: GfK’s ConsumerScan. 

 
Grænsehandlen med vin er steget med ca. 10 pct. ifølge ConsumerScan. Op-
gørelsen for 2. halvår 2005 viser en stigning i antallet af husholdninger, der 
grænsehandler, fra 7,6 til 8,4 pct. Antallet af handler pr. køber tyder på at væ-
re nogenlunde uændret. Husholdninger der grænsehandler køber fortsat om-
kring 10 liter pr. handel, eller 14 flasker pr. grænsehandel. 
 
Hvor sidste års status viste en tendens til, at lidt flere husholdninger købte vin 
i Danmark, viser denne status et svagt fald i antallet af husholdninger, der 
køber vin i Danmark. Betragtes hele perioden fra 2002 til 2005 har tallet dog 
været nogenlunde stabilt omkring 63 pct. af alle husstande. Husstandene kø-
ber også nogenlunde den samme mængde vin, svarende til omkring ca. 3,7 
liter pr. handel svarende til ca. 5 flasker i Danmark. 
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Tabel 6.42: Indkøbsvaner for vin i grænsehandel og i Danmark i 2. halv-
år 2005 ifølge GfK’s ConsumerScan1)  

2. halvår 2004 Grænsehandel Dansk køb Total 

 Mio. liter 

Samlet køb 5,5 37,5 43,0 

 Liter 

Mængde pr. handel 8,9 3,4 3,7 

 Mio. stk. 

Antal handler 0,618 11,0 11,62 

 Stk. 

Handler pr. køber 3,0 7,4 7,6 

 Mio. stk. 

Antal købere 0,206 1,488 1,529 

 Pct. 

Andel af husstande 6 60 62 
Anm.: Under forudsætning af, at 20 pct. af dem der grænsehandler vin, forsyner sig 100 pct. fra udlandet.  
Kilde: GfK’s ConsumerScan og egne beregninger. 
 

I 2. halvår 2005 købte ca. 62 pct. af danskerne vin i ca. 12 mio. vinhandler, 
heraf var ca. 5 pct. foretaget i udlandet. Det er ca. 6 pct. af samtlige hushold-
ninger der grænsehandler og de køber ca. 13 pct. af det samlede vinindkøb i 
udlandet. Der købes ca. 9 liter i grænsehandlen, mens der købes ca. 3,7 liter i 
danske butikker. Det kan deraf udledes, at de grænsehandlende har et lidt stør-
re indkøb end andre husstande. De køber således en større mængde, men de 
handler ikke så ofte. Der er ikke umiddelbart tale om et væsentligt højere for-
brug for grænsehandlerne. 
 
GfK’s undersøgelse for VSOD 
Skatteministeriet får en gang i kvartalet tilsendt en GfK-undersøgelse vedrø-
rende udviklingen i grænsehandlen med vin og spiritus fra VSOD (Vin og 
Spiritus Organisationen i Danmark). De seneste tal stammer fra marts 2006.  
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Tabel 6.43: Danskernes indkøb af vin (rød-, hvid- og rosévin, frugtvin, 
champagne, etc.) 

 

Antal 
flasker 
købt i 

seneste 2 
måneder 
pr. ad-
spurgt 

Opregnet 
til mio. 
liter for 
hele be-
folknin-

gen  

Andel 
købt i 

Danmark 

Andel 
købt i 

Tyskland 

Andel 
købt 
“tax-
free” 

Andel 
andet 

udland 

 Stk. Mio. liter Pct. 

2004       

September 7,5 148,5 83,2 14,4 0,3 2,1 
December 7,4 146,52 86,5 11,7 0,9 0,8 

2004 snit 7,45 147,51 84,85 13,05 0,6 1,45 

2005:       

Marts 6,1 120,78 89,1 9,6 0,3 1 
Juli 6,1 120,78 85,4 12,9 0 1,7 
September 7,2 142,56 85,5 13,2 0,2 1 
December 6,6 130,68 83,4 15,2 0,3 1,1 

2005 snit 6,5 128,7 85,85 12,725 0,2 1,2 

2006       
Marts 6,2 122,76 87,1 12 0,3 0,5 

Kilde: GfK-undersøgelser for VSOD. 

 
Af undersøgelsen fremgår, at knap 15 pct. af det danske forbrug af vin i 2005 
blev købt i udlandet. For første kvartal i 2006 ses et svagt fald i danskernes 
forbrug af spiritus købt i udlandet. Den samme tendens ses for spiritus og kan 
ligeledes skyldes, at vintervejret har mindsket incitamentet til at tage bilen for 
at grænsehandle, ligesom at påsken i 2006 faldt i april måned. Da disse dage 
ofte benyttes til grænsehandel, vil disse indkøb først kunne observeres i un-
dersøgelsen fra 2. kvartal 2006. 
 
Samlet tyder tallene fra VSOD-undersøgelsen på, at danskernes grænsehandel 
i Tyskland er vigende. Det er ikke muligt at se en separat udvikling for dansk-
eres køb af vin i tax-free eller i andet udland.  
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Tabel 6.44: Grænsehandel med vin 2005-2006 

 
I alt købt i  
udlandet Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland     ”Tax-free” 

Andet  
Udland 

 Mio. liter 
2004: 1)     
Absolut metode 19,38 19,25 0,04 0,09 
Relativ metode 21,39 18,43 0,85 2,05 
Simpelt snit 20,39 18,84 0,44 1,07 
2005:     
Absolut metode 18,18 16,38 0,26 1,54 
Relativ metode 20,41 18,35 0,29 1,73 
Simpelt snit 19,29 17,36 0,27 1,64 

1. kvartal 2006:      
Absolut metode 15,42 14,73 0,26 0,43 
Relativ metode 18,65 17,35 0,43 0,72 
Simpelt snit 17,03 16,04 0,35 0,58 

Anm.: Beregningsmetode fremgår af Rapport om grænsehandel 2004. Der er korrigeret for grænsehandel med hed-
vin. 
1) 2004 er gennemsnit af 3. og 4. kvartal, jf. tabellen ovenfor. 
Kilde: GfK’s undersøgelse for VSOD og egne beregninger. 

 
Ud fra VSOD-tallene fremgår det, at grænsehandlen med vin falder fra sidste 
halvår 2004 til og med de seneste opgørelser fra 1. kvartal 2006. Som nævnt 
har vejrforholdene formentlig reduceret grænsehandlen yderligere for 1. kvar-
tal 2006. 
  
Tabel 6.45: Sammenligning af skøn over grænsehandel med vin  

 2004 2005 2006 

 Mio. liter 

GfK’s interviewunder-
søgelse 

32,4 30,9  

GfK’s ConsumerScan 15,3 16,9  

GfK for VSOD 20,4 19,3 17,0 

Forholdstal fra græn-
sebutikkerne 

20-30 - - 

DSK-Coop-
undersøgelse 

20-35 - - 

Skatteministeriets skøn 24 20 20 

 
De tre undersøgelse, der ligger til grund for Skatteministeriets skøn over 
grænsehandlen med vin, viser ikke samme tendens i grænsehandlen. Således 
viser GfK’s undersøgelse for Skatteministeriet og for VSOD, at grænsehand-
len med vin falder med ca. 2 mio. liter fra 2005 til 2006, mens den derimod 
stiger med 2 mio. liter ifølge ConsumerScan.  
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Til brug for det samlede skøn over grænsehandlen havde Skatteministeriet i 
Rapport om grænsehandel 2004 flere kilder end i denne status, jf. tabellen 
herover. Som nævnt i ølafsnittet er der metodeforskelle, som sandsynligvis 
har en vis betydning for udviklingen i grænsehandlen ud fra GfK’s interview-
undersøgelse. Det vurderes ud fra de tre kilder, at grænsehandlen med vin er 
faldet, og at den kan opgøres til ca. 20 mio. liter i 2005 og i 2006.  
 
Skatteministeriet forventede i sidste års status, at som følge af afgiftsnedsæt-
telsen pr. 9. januar 2005 ville grænsehandlen blive reduceret med ca. 2 mio. 
liter16.  Som nævnt viser GfK’s undersøgelse et fald i grænsehandlen svarende 
til Skatteministeriets forventede skøn. Men heroverfor står undersøgelsen fra 
ConsumerScan der viser en fremgang i grænsehandlen på 2 mio. liter. 
 
3.4 Chokolade 

GfK’s undersøgelse for Skatteministeriet 
Grænsehandlen med slik og chokolade er faldet markant. Sammenlignes med 
det centrale skøn fra 2004 er grænsehandlen faldet med 165 mio. kr. til at ud-
gøre 363 mio. kr. i 2005 ifølge GfK’s interviewundersøgelse. 
 
Tabel 6.46: Grænsehandlen med slik og chokolade ifølge GfK 

 Hele Danmark Grænselandet 

 Mio. kr. 

Året 2004 528,3 57,6 

2005 363,0 57,5 
Anm.: I GfK’s undersøgelse indgår ikke oplysninger om den grænsehandlede mængde.  

 
Danskere i grænselandet bruger det samme beløb på chokolade og slik i ud-
landet set i forhold til undersøgelsen fra sidste status.  
 
GfK’s ConsumerScan  
ConsumerScan-tallene viser derimod at grænsehandlen steg fra 2004 til 2005 
med ca. 0,6 mio. kg. Af tabellen herunder fremgår det således, at danskernes 
øgede forbrug i grænsehandlen af slik og chokolade er steget ca. 43 pct., det 
tyder imidlertid ikke på at være grænsehandlen af den dyre kvalitetschokola-
de, da prisen i samme periode er steget mindre med 38 pct. 
 

                                                 
16 Se bemærkningerne til lovforslag L 125 af 17. november 2004. 



Status over grænsehandel 

- 170 - 

Tabel 6.47: Grænsehandel med chokolade ifølge ConsumerScan 

 
1. halvår 

2002 
2. halvår 

2002 
1. halvår 

2003 
2. halvår 

2003 
1. halvår 

2004 
2. halvår 

2004 
1. halvår 

2005 
2. halvår 

2005 

Mængde: Mio. kg 

Chokolade 
i alt 

2,5 2,3 10,7 12,4 11,9 13,6 12,4 14,4 

Købt i DK 2,4 2,1 10,3 11,7 11,3 12,8 11,7 12,9 

Købt i ud-
landet 

0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6 1,4 

Værdi:  Mio. kr. 

Chokolade 
i alt 

179 155 917 1.053 1010 1161 1.074 1.216 

Købt i DK 172,2 149,3 895,2 1.013 979 1116 1.040 1.146 

Købt i ud-
landet 

7,2 5,5 21,7 40,3 31,1 45,1 34,4 70,8 

Anm.: Tallene for 2002 indeholder kun oplysninger om pålægs- og smørechokolade. 
Kilde: GfK’s ConsumerScan. 

 
Både grænsehandlen og forbruget af chokolade og slik stiger i Danmark ifølge 
ConsumerScan. Udviklingen bekræftes af stigningen i det afgiftspligtige salg, 
jf. tabel 6.7, på ca. 1 pct. fra 2004 til 2005. Opgjort ved ConsumerScans un-
dersøgelse har danskerne købt ca. 2 pct. mere af slik og chokolade i Danmark. 
Begge kilder peger i retning af, at forbruget af chokolade er steget. 
 
Ved at sammenholde oplysningerne om det samlede afgiftspligtige salg i Dan-
mark med tallene fra ConsumerScan er det muligt at lave en opregning af 
ConsumerScan til et mere realistisk niveau for grænsehandlen. Denne opreg-
ning er foretaget i tabellen herunder. 
 
Tabel 6.48: Grænsehandel af chokolade m.v. opregnet efter Consumer-
Scan 

 2003 2004 2005 

 Mio. kg 

Salg i Danmark 83 87 88 

- heraf til ikke-husholdninger 12,5 12,5 12,5 

Salg til udlændinge 2 2 2 

Salg til danske husholdninger 68,5 72,5 73,5 

Salg til danske husholdninger, ConsumerScan 25,1 24,1 24,6 

Opregningsfaktor 2,7 3,0 3,0 

Grænsehandel iflg. ConsumerScan 1,3 1,4 2,0 

Grænsehandel opregnet 3,5 4,2 6,0 
Kilde: GfK’s ConsumerScan. 
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Grænsehandlen med slik og chokolade stiger fortsat. Danskernes køb af de 
søde sager i udlandet er således steget fra ca. 3,5 mio. kg i 2003 til ca. 4,2 
mio. kg i 2004 og til 6,0 mio. kg. i 2005. Set over hele perioden på tre år, er 
grænsehandlen steget med ca. 70 pct. Det skal dog bemærkes, at grænsehand-
len er uændret i 1. periode 2004 og 1. periode 2005. Hele stigningen er mel-
lem 2. periode 2004 og 2. periode 2005. Det modsatte billede viste sig i sidste 
års status, hvor grænsehandlen med slik og chokolade steg fra 1. halvår 2003 
til 1. halvår 2004. Det er således ikke muligt ud fra undersøgelsen at tegne et 
mønster, knyttet til danskernes foretrukne periode for at grænsehandle choko-
lade og slik. 
  
Indkøbsvanerne med hensyn til slik og chokolade fremgår af tabellerne her-
under. Det kan udledes, at en større andel af husholdningerne køber slik og 
chokolade. Fra ca. 83,8 pct. i 2. halvår 2004 til ca. 84,7 pct. i 2. halvår 2005. 
Derimod tyder undersøgelsen på, at antallet af dem, der køber i udlandet er 
nogenlunde uændret, jf. i 2. halvår 2004 og 2. halvår 2005 blev der handlet ca. 
3,9 handler pr. køber. Til gengæld er mængderne ved hver handel steget. 
Mens der i gennemsnit blev købt 1,15 kg. chokolade og slik  i 2. halvår 2004 
ved hver grænsehandel steg dette tal til 1,56 kg. chokolade og slik i 2. halvår 
2005. Undersøgelserne indikerer, at der fortsat er et generelt stigende forbrug 
af slik og chokolade både købt i danske og i udenlandske butikker. Samtidig 
viser den stigende kilopris på chokolade og slik købt Danmark og faldende 
kilopris købt i udlandet, at prisforskellen fortsat har betydning for grænse-
handlen.  
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Tabel 6.49: Indkøbsvaner ifølge ConsumerScan 

  
1.  

halvår 
2002 

2.  
halvår 
2002 

1.  
halvår 
2003 

2.  
halvår 
2003 

1.  
halvår 
2004 

2.  
halvår 
2004 

1.  
halvår 
2005 

2.  
halvår 
2005 

  Pct. 

Total 44,10 44,80 76,90 81,50 80,50 83,78 80,38 84,74 Andel af 
husholdnin-
ger, der kø-
ber chokola-
de i grænse-
handlen 

Grænse-
handel 

3,40 2,70 4,60 7,50 5,80 7,32 5,78 8,93 

  Stk. 

Total 5,00 4,20 10,20 10,50 10,20 10,92 10,95 10,96 
Handler pr. 
køber Grænse-

handel 
1,70 1,80 3,20 3,50 3,20 3,94 3,35 3,94 

  Kg 

Total 0,47 0,50 0,55 0,59 0,58 0,60 0,56 0,62 
Mængde pr. 
handel Grænse-

handel 
1,41 1,41 1,12 1,22 1,26 1,15 1,32 1,56 

Kilde: GfK’s ConsumerScan. 
 
Af tabellen herunder fremgår, at knap 9 pct. af husstandene køber slik og cho-
kolade i grænsehandlen og disse køber ca. 9,6 pct. af det samlede forbrug af 
slik. Der er dermed ikke tale om et unormalt forbrug af slik og chokolade for 
de grænsehandlende. Dette tyder således på, at der kun grænsehandles til eget 
forbrug. 
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Tabel 6.50: Indkøbsvaner ifølge ConsumerScan 

2. halvår 2004 Grænsehandel Dansk køb Total 

  Mio. kg 

Samlet køb 1,4 12,9 14,3 

  Kg 

Mængde pr. handel 1,56 0,6 0,62 

  Mio. stk. 

Antal handler 0,88 22,22 23,10 

  Stk. 

Handler pr. køber 3,94 10,7 10,96 

  Mio. stk. 

Antal købere 0,223 2,085 2,107 

  Pct. 

Andel af husstande 8,93 84 85 
Anm.: Antaget at 10 pct. udelukkende køber slik i grænsehandel - sandsynligvis for højt. 
Kilde: GfK’s ConsumerScan. 

 

GfK’s interviewundersøgelse viser, at grænsehandlen med slik og chokolade 
er faldende målt i værdi. Af GfK’s undersøgelse fremgår, at danskerne græn-
sehandlede for i alt ca. 363 mio. kr. Ved en pris på ca. 55 kr. pr. kilo kan 
grænsehandlen opgøres til 6,6 mio. kg. ConsumerScan viser derimod, at 
grænsehandlen med slik og chokolade er stigende. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at også salget i Danmark er stigende. Umiddelbart tyder det på, at 
danskernes forbrug er steget. På baggrund af de to kilder har Skatteministeriet 
opjusteret skønnet til ca. 6,0 mio. kg. Der er ikke andre kilder, der kan be-
kræfte denne stigning. 
 
Tabel 6.51: Sammenligning af skøn over grænsehandel med chokolade og 
slik i 2005 

 2004 2005 2006 
 Mio. kg 
GfK’s interview 
undersøgelse 

9,9 6,6  

ConsumerScan 4,2 6,0  
Skatteministeriets 
skøn 

5,5 5,75 6,0 

 
3.5 Andre varer (ikke nydelsesmidler) 

GfK’s interviewundersøgelse indeholder også oplysninger om grænsehandlen 
med andre varer, som der ikke er egentlig punktafgift på. Af tabellen herunder 
fremgår undersøgelsen for 1. halvår 2004 og 4. kvartal 2004 og 2005. Det skal 
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bemærkes, at der indgår oplysninger om benzin og diesel, der er pålagt punkt-
afgift. Der er ikke andre kilder til at bekræfte denne undersøgelse, der er såle-
des usikkerhed omkring tallene. For visse kategorier er der personer, der 
grænsehandler og ofte for mindre beløb. Der er kun få der grænsehandler va-
rerne i de øvrige kategorier, når der grænsehandles er det med store beløb. I 
disse tilfælde er undersøgelsen meget usikker. 
 
Det anderledes udbud af varer og forskellen i moms er hoveddrivkræfterne 
bag  grænsehandlen med de ikke punktafgiftsbelagte varer. Dertil kommer, at 
en stor del af grænsehandlen foretages ved en turistrejse, hvor de rejsende 
typisk har bedre tid til at handle.  
 
Tabel 6.52: Grænsehandlen med andre varer ifølge GfK 

 
1. halvår 2004  

opregnet til helår 
1. kvartal 2004  

opregnet til helår 
2005 

 Mio. kr. 
I alt 5.757,30 5.741,20 9.681,26 
Madvarer 403 372,1 411,8 
Helsekost/kosttilskud 13,4 5,7 3,6 
Medicin 8 14,4 9,2 
Elektronik 394,5 448,7 534,6 
Indspillede cd og dvd 
og kassettebånd 

399,3 71,4 153,3 

Blanke cd og dvd 9,4 84,2 68,9 
Blanke kassette eller 
videobånd 

0,5 30,3 3,6 

Tøj 2.495,00 3.419,10 3.137,7 
Kosmetik 449,7 273,5 430,4 
Parfume 564,8 389,8 595,6 
Sport og fritidsudstyr 284 136,2 560,9 
Bil- og motorcykelud-
styr 

20 0,2 334,3 

Benzin 82,6 5,9 103,2 
Diesel 0 - 24,5 
Møbler og tæpper 200 19,2 302,1 
Hårde hvidevarer - 45,7 143,4 
Byggevarer 19,8 339 41,1 
Håndværktøj 5,8 5,7 21,5 
Brændsel 10,5 18,6 32,9 
Store særlige indkøb 375,9 59,9 784,9 
Planter og frø 6,5 1,3 1.979,1 
Ukrudtsmidler 14,5 0,3 4,5 

Kilde: GfK.  
 
Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er steget markant i for-
hold til Status over grænsehandel 2005 og Rapport om grænsehandel 2004.  
 



Andre varer 
 

- 175 - 

Det skyldes dels en tendens til generel stigende grænsehandel med andre varer 
end nydelsesmidler og dels, at enkelte svar fra de interviewede får stor vægt, 
når svaret opregnes til landsniveau. 
 
Undersøgelsen tyder på, at der er tale om, at de traditionelle poster inden for 
andre varer i grænsehandlen er på niveau eller stiger svagt i forhold til de fo-
regående års rapporter. Det gælder varegrupperne madvarer, medicin, tøj og 
elektronik. Grænsehandlen med tøj er således faldet med ca. 8 pct. fra sidste 
status over grænsehandlen. Ligesom grænsehandlen med madvarer er steget 
med ca. 10 pct. Kosmetik og parfume er vigtige grænsehandelsvarer. Som det 
fremgår af tabellen ovenfor udgør værdien af grænsehandlen 1.025 mio. kr. i 
2005.  Dette er en fremgang på ca. 34 pct. fra 2004 til 2005.  
 
Derudover kan der konstateres en kraftig vækst i enkelte varegrupper. Det er 
hårde hvidevarer, møbler, sport og fritidsudstyr og bil- og motorcykeltilbehør. 
Mest markant ses, at varegruppen planter og frø er steget fra 1 mio. kr. i sidste 
års status til at udgøre ca. 2 mia. kr. i 2005. Det skyldes, at en person i 1. 
kvartal 2005 købte planter, blomster og frø for 75.000 kr. Opregnes dette svar 
til landsplan stiger grænsehandlen med knap 2 mia. kr.  
 
Det er ikke muligt at se hvilke vare der præcist er købt. Grænsehandlen af 
lystbåde, campingvogne osv. kan ses af posten ”Store særlige indkøb”.   
 
Da disse enkelte køb repræsenterer grænsehandlen er disse køb mere udførligt 
beskrevet i det følgende. Beløbende, der fremgår, er de beløb, som de græn-
sehandlende, handlede for. Når disse køb indgår i den samlede undersøgelse, 
opregnes beløbende repræsentativt til landsplan afhængigt af køn, indkomst, 
geografi, uddannelse, etc.  
 
For hårde hvidevarer er der tale om to køb på hhv. 12.000 og 15.000 kr.  Kø-
beren af hårde hvidevarer til 12.000 kr. er fynbo, pensionist, gift, har én bil i 
husstanden og har taget en lang uddannelse på højere læreanstalt. Mens købe-
ren af hårde hvidevarer til 15.000 kr. er sønderjyde, studerende, samlevende 
og har én bil i husstanden. Opregnet til landsplan udgjorde grænsehandlen i 
alt 143 mio. kr. i 2005 mod 41,1 mio. kr. i 2004.  
 
For møbler og tæpper er der tale om en københavner, der har købt et møbel 
eller tæppe til 17.000 kr. Vedkommende har ikke bil, mellemlang uddannelse, 
bor alene og har været i udlandet 5 gange de sidste tre måneder. Mange dan-
skere har således traditionelt handlet tæpper i Østen og andre steder i forbin-
delse med ferierejser. Opregnet til landsplan udgør grænsehandlen af møbler 
og tæpper 302 mio. kr. i 2005 mod 19,2 mio. kr. i 2004. Det kan ikke afvises, 
at der er tale om tilfældige udsving vedrørende denne post. Grænsehandlen 
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med sports- og fritidsudstyr samt autoudstyr kan også være præget af tilfældi-
ge udsving. 
 
Køberen af sport og fritidsudstyr er en nordjyde, der har købt for 40.000 kr., 
er gift, har en bil og har en husstandsindkomst på 750.000-1.000.000 kr. og 
har været i udlandet en gang de sidste tre måneder. 
 
Køberen af bil– og motorcykeltilbehør bor på Sjælland, har fuldtidsjob og tre 
eller flere biler, lang videregående uddannelse og har en husstandsindkomst 
på 750.000-1.000.000 kr. Sjællænderen købte for 48.000 kr. bil- og motorcy-
keltilbehør. Opregnet til landsplan blev der således grænsehandlet for 334,3 
mio. kr. i 2005 mod 0,2 mio. kr. i 2004. 
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, om der er tale om 
en generel vækst i kategorien andre varer, eller om grænsehandlen for 2005 er 
karakteriseret ved enkelte, store indkøb.  
 
Grænsehandlen af særlige store indkøb, dvs. lystbåde, campingvogne mv. 
varierer væsentligt. Således er grænsehandlen steget fra ca. 59,9 mio. kr. i 
sidste års status til at udgøre 784,9  mio. kr. for hele 2005. Denne variation 
kan ikke umiddelbart bekræftes af andre kilder, men det kan ikke afgøres, om 
der er tale om en stigning, der svarer til hele fremgangen. 
 
Brændsel er også en vare, som er i vækst i grænsehandlen ifølge undersøgel-
sen.  
 
Den suverænt største grænsehandelsvare er tøj. Sammenlignet med Status 
over grænsehandel 2005 er grænsehandlen med tøj faldet med ca. 282 mio. 
kr. Skatteministeriet har tidligere beskrevet hvilke faktorer, der kan drive 
grænsehandlen med tøj til at udgøre den størst grænsehandelsvare. Motivatio-
nen bag grænsehandlen kan være traditionel grænsehandel, hvor der købes 
dyrt mærkevaretøj, og momsforskellen gør således, at der kan spares relativt 
meget. Dertil kommer, at andet sortiment, bedre tid til shopping, og at man 
måske har glemt badetøjet, regnfrakken o. lign. gør, at der handles for store 
beløb i udlandet. Udlændinge handler af samme årsag også i Danmark.  
 
Gennemføres den planlagte tyske forhøjelse af momsen fra 16 til 19 pct. for-
ventes grænsehandlen at forbedres med ca. 500 mio. kr. i dansk favør. 
 

4. Udlændinges grænsehandel i Danmark 
GfK’s interviewundersøgelse og ConsumerScan omfatter de danske husstan-
de. Disse to kilder kan således ikke umiddelbart påvirke skønnene for udlæn-
dinges grænsehandel i Danmark.  
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Det er hovedsagelig svenskere, der grænsehandler i Danmark. Centrum för 
Socialvetenskablig alkohol- og drogforskning (SoRAD17) på Stockholms uni-
versitet kortlægger månedstvist forbruget af alkohol i Sverige. SoRAD har 
estimeret, at den svenske grænsehandel er faldet med 20 pct. fra 1. kvartal 
2005 til 2006, svarende til i alt 0,5 mio. liter mindre ren alkohol i grænsehand-
len. På årsniveau ses et fald i svenskernes grænsehandel i udlandet med i alt 
15 pct. fra 2004 til 2005. Der er således tale om et betydeligt fald, og det er 
især grænsehandlen med øl der falder. Grænsekøbmændene oplyser også, at 
svenskerne køb i Tyskland er vigende. 
 
Skatteministeriet har, bl.a. på baggrund af ovenstående undersøgelse, derfor 
mindsket skønnet over udlændinges køb af nydelsesmidler i Danmark. 
 
For spiritus fra ca. 4 mio. liter til 3,5 mio. liter fra og med 2005, for øl fra 35 
mio. liter i 2005 til 25 mio. liter og for vin fra 14,5 mio. liter til 10 mio. liter. 
 
Skatteministeriet har i Rapport om grænsehandel 2001 skønnet, at udlændin-
ges køb af andre varer var 6,6 mia. kr. fra 2001 og årene fremover. Dette skøn 
er usikkert. Da der imidlertid er vækst i antallet af udlændinge, der besøger 
Danmark fra 2001 til 2005 på 13 pct. og priserne i samme periode er steget 
med 7,7 pct. fremskrives udlændinges køb af andre varer til 8,0 mia. kr. i 
2005.  
 

5. Virkninger af afgiftsændringer  
Der henvises til Rapport om grænsehandel 2004 for detaljer vedrørende valg 
af antagelser. Endvidere er der i denne status tale om summariske oversigtsta-
beller over de samfundsøkonomiske beregninger – for større detaljeringsgrad 
bl.a. vedrørende forvridningstab, henvises til rapporten fra 2004. 
 
Alkoholforbrug over et vist  niveau er sundhedsskadelig. Sundhedsministeriet 
har opgjort sundhedsomkostningerne ved alkoholforbrug til ca. 160 kr. pr. 
liter ren alkohol uden moms. Disse omkostninger er beregnet ud fra oplysnin-
ger i rapporten ”De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug, 
udgivet af Sundhedsministeriet i 1996. Ifølge Skatteministeriets oplysninger 
er der ikke gennemført nye analyser af de eksterne omkostninger forbundet 
med alkoholforbrug. 
 

                                                 
17 Resandeinförsel av alkohol, 4. maj 2005,  www.sorad.su.se 
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5.1 Spiritus 

I de følgende beregninger er der taget højde for den planlagte tyske momsfor-
højelse. 
  
Tabel 6.53: Forudsætning om markedet for spiritus i Danmark 2006 og 
2007 

 40 pct. vol. spiritus 

 Mio. liter 

Salg i Danmark  20,901) 

- heraf alkoholsodavand 2,0 

- heraf salg til udlændinge 3,50 

= salg af alm. spiritus til danskere i Danmark 15,4 

Dansk grænsehandel  5,25 

- heraf Tyskland  4,00 

- heraf Øst- og Sydeuropa mv. 1,25 

Dansk forbrug  20,65 
1) Som følge af den tyske momsforhøjelse i 2007 øges det afgiftspligtige salg af spiritus i Danmark med 0,5 mio. 
liter, danskernes grænsehandel i Tyskland falder med 0,5 mio. liter, idet den tyske pris forudsættes at stige med 
momsforhøjelsen fra ca. 70 kr. pr. flaske til ca. 72 kr. pr. flaske. 
 
Der er anvendt følgende antagelser om priserne i Danmark og i udlandet. 
 
Tabel 6.54: Priser i Danmark og udlandet 

 Pr. flaske 70 cl 40 pct. vol. 

 Kr. 

Pris i Danmark 90 

Pris i Tyskland 721)  

Pris i Sverige 205 

Pris i Sydeuropa og ”tax-free” 60 
1) Der er i beregningen af virkningen af afgiftsændringen taget højde for den planlagte tyske momsforhøjelse fra 16 
til 19 pct.  

 
Det er endvidere antaget, at et prisfald på 10 kr. pr. flaske vil medføre en stig-
ning i forbruget på 0,65 mio. liter spiritus i drikkestyrke, heraf er 0,25 mio. 
liter på grund af mindre ølforbrug. Svenskere køber spiritus i Danmark til 120 
kr. pr. flaske, mens det er antaget, at prisen i Sverige er 205 kr. Det er antaget, 
at udlændinges grænsehandel med spiritus i Danmark stiger med 0,4 mio. 
liter, når den danske pris reduceres med 10 kr. pr. flaske. 
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Tabel 6.55: Virkninger af danske afgiftsnedsættelser på spiritus 

Dansk pris 

Dansk 

for-

brug 

- heraf 

købt i 

Dan-

mark 

- heraf 

købt i 

udlan-

det 

Uden-

landsk 

køb i 

Dan-

mark 

Netto 

statslig 

prove-

nu1) 

Sam-

fund 

netto 

- heraf 

danske 

borge-

res 

andel  

Hel-

bred-

som-

kost-

ninger 

Fald i 

græn-

se-

han-

del 

kr. pr. 70 cl Mio. liter Mio. kr. 

90,0 22,7 17,4 5,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
87,5 22,8 18,2 4,6 3,6 7,0 51,4 50,9 -6,4 46 
85,0 23,0 19,0 3,9 3,7 8,5 99,8 104,1 -12,8 93 
82,5 23,1 19,9 3,3 3,8 4,6 145,2 159,7 -19,2 139 
80,0 23,3 20,7 2,6 3,9 -4,6 187,4 217,7 -25,6 185 
77,5 23,5 21,5 2,0 4,0 -19,3 226,6 277,9 -32,0 231 
75,0 23,6 22,3 1,3 4,1 -39,4 262,7 340,6 -38,4 278 
72,5 23,8 23,2 0,6 4,2 -64,9 295,8 405,6 -44,8 324 
70,0 24,0 23,5 0,4 4,3 -122,5 294,1 467,8 -51,2 338 

1) Faktorpriser. Ved sammenligning med disponibel indkomst hos borgerne lægges 25 pct. til. 

 
Nedsættes afgiften svarende til  10 kr. pr. flaske, vil det danske forbrug af 
spiritus stige med ca. 0,6 mio. liter. Grænsehandlen vil falde med ca. 2,7 mio. 
liter, mens salget til udlændinge stiger ca. 0,4 mio. liter. Dermed stiger salget  
salg i Danmark med ca. 3,7 mio. liter. Nedsættelsen af afgiften giver en sam-
fundsøkonomisk gevinst på ca. 187 mio. kr. Staten taber ca. 5 mio. kr. i af-
giftsprovenu. Dertil skal lægges øgede sundhedsomkostninger ved et større 
forbrug af spiritus på ca. 25 mio. kr. De danske borgere vil dog vinde ca. 218 
mio. kr. som følge af, at der skal betales mindre afgift, og af at forbrugsfor-
vridningerne bliver mindre, således at borgere i højere grad kan vælge det 
forbrug, som de får størst glæde af.  
 
Nedsættelse af afgiften med ca. 10 kr. pr. flaske vil reducere værdien af græn-
sehandlen med ca. 185 mio. kr. 
 
Det bemærkes, at der sandsynligvis også er en erhvervsmæssig smugling af 
spiritus. Effekten af lavere afgift herpå er ikke medregnet. Yderligere bemær-
kes, at en lavere dansk afgift kan få en del af de svenskere mv. der i dag kører 
gennem Danmark for at hente alkohol i Tyskland til at opgive denne trafik. 
Denne effekt er heller ikke medtaget. 
 
5.2 Øl 

Det er antaget, at prisen i Danmark på en kasse øl er 93 kr. Prisen er et vægtet 
gennemsnit af pilsnerøl og guldøl, hvor det er antaget, at ca. 15 pct. er guldøl. 
Det er i forhold til Status over grænsehandel 2005 dermed antaget, at prisen i 
Danmark er faldet ca. 4 pct. I Tyskland er prisen steget til 65 kr. pr. kasse 
inklusive den planlagte tyske momsforhøjelse fra 16 til 19 pct., mens fordelen 
for svenskere ved indkøb i Danmark er uændret på ca. 35 kr. pr. kasse. Det er 
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ligesom i rapporten fra efteråret antaget, at forbruget af øl vil stige med 1,13 
mio. liter ved et prisfald på ca. 1 kr. pr. liter, heraf vil 0,13 mio. liter være som 
følge af et mindre spiritussalg.  
 
Forudsætningerne om ølmarkedet fremgår af tabellen herunder. 
 
Tabel 6.56: Forudsætninger om ølmarkedet, 2007 

 I alt - heraf pilsnerøl - heraf guldøl 

 Mio. liter 

Salg med afgift 475 404 71 

Salg til svenskere 25 10 15 

Salg til danskere med afgift 450 394 56 

Dansk grænsehandel 107 67 40 

Dansk forbrug 557 435 9 

 Mio. liter ren alkohol 

Salg med afgift 22,85 18,57 4,28 

Salg til svenskere 1,35 0,46 0,89 

Salg til danskere med afgift 21,50 18,12 3,38 

Dansk grænsehandel 5,48 3,08 2,40 

Dansk forbrug 26,98 21,20 5,78 

 Mio. liter pilsnerækvivalenter 

Salg med afgift 497 404 93 

Salg til svenskere 29 10 19 

Salg til danskere med afgift 467 394 74 

Dansk grænsehandel 119 67 52 

Dansk forbrug 587 461 126 

 
Det er antaget, at ca. 15 pct. af salget i Danmark består af guldøl. For at kunne 
foretage beregningerne er salget af guldøl omregnet til øl i pilsnerstyrke (4,6 
pct. vol.). Svenskernes indkøbsmønster er anderledes end danskernes. Det er i 
forudsat i beregningerne ovenfor, at svenskerne køber 60 pct. guldøl. Det er 
endvidere antaget, at en kasse øl koster 97 kr. i Danmark. Der er i den forbin-
delse taget højde for, at ca. 15 pct. er guldøl. Afgiftsforskellen i forhold til 
Sverige er antaget at være ca. 35 kr. pr. liter. Prisforskellen mellem Danmark 
og Sverige er dermed ikke øget efter den danske afgiftsnedsættelse. I Rapport 
om grænsehandel 2004 blev prisforskellen således opgjort til ca. 35 kr. pr. 
kasse. I forhold til Tyskland er prisforskellen indsnævret, svarende til, at en 
kasse øl koster ca. 65 kr. mod ca. 63 kr. i Status over grænsehandel 2005 og 
den tyske momsforhøjelse  er indregnet. Fordelen ved at grænsehandle i Tysk-
land i gennemsnit 15 kr. pr. kasse så længe pantreglerne ikke håndhæves i 
Tyskland. 
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I tabel 6.56 er ulovlige indførsler inkluderet i danskernes grænsehandel. 
 
Ud fra disse antagelser er effekten af afgiftsnedsættelserne på øl beregnet. 
 
Tabel 6.58: Samfundsøkonomiske virkninger af ændring af ølafgiften  

Afgift  
Dansk 
pris 

Dansk 
for-
brug 

- heraf 
købt i 
DK 

- heraf 
købt i 
udlan-

det 

Svensk 
køb i 
Dan-
mark 

Netto-
provenu-
gevinst 

Samfund 
netto 

Danske 
borgere 

Omkost-
ninger 
for 3. 

part ved 
alkohol-
forbrug  

kr. pr. 
liter ren 
alkohol 

kr. pr. 
kasse 

Mio. liter pilsnerækvivalenter Mio. kr. 

50,9 97,00 587 467 119 29 0 0 0 0 

46,5 94,50 589 477 113 31 -68 8 95 -18 

42,1 92,00 592 486 106 34 -142 14 193 -37 

37,7 89,50 595 495 100 36 -220 17 292 -55 

33,3 87,00 598 504 94 38 -303 16 392 -74 

28,9 84,50 601 513 87 40 -390 13 495 -92 

24,5 82,00 603 522 81 42 -482 7 600 -110 

20,2 79,50 606 531 75 44 -579 -2 706 -129 

15,8 77,00 609 541 68 46 -681 -14 815 -147 

11,4 74,50 612 550 62 48 -788 -29 925 -166 

 
Nedsættes afgiften på øl med 5 kr. pr. kasse øges forbruget ca. 5 mio. liter, 
mens svenskere vil købe ca. 4 mio. liter mere. Dertil kommer, at danskeres 
grænsehandel falder med ca. 14 mio. liter. Nedsættelse af afgiften vil medføre 
et tab for staten på ca. 142 mio. kr., og øgede omkostninger på ca. 37 mio. kr. 
som følge af alkoholskader ved større forbrug. Danskerne vinder ca. 193 mio. 
kr. som følge af lavere afgift og færre forvridninger af forbruget. Samfundet 
får set under ét en lille økonomisk gevinst på ca. 14 mio. kr.  
 
Opgørelsen er usikker. Den seneste nedsættelse af ølafgiften med næsten 5 kr. 
pr. kasse har således ikke givet en synlig fremgang i salget. Det kan også an-
føres, at man eventuelt kan regne med, at en del af de svenskere, der i dag 
kører gennem Danmark og henter øl i Tyskland vil købe i Danmark i stedet, 
hvis den danske afgift falder. Hvis salget til svenskerne måtte stige dobbelt så 
kraftigt, som her beregnet, ville det forbedre resultatet for staten med ca. 15 
mio. kr. Det er således robust, at der vil komme et væsentligt provenutab ved 
en nedsættelse af ølafgiften, og urealistisk, at en nedsættelse kan være i nær-
heden af at være selvfinansierende. 
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5.3 Vin 

Antagelserne om markedet for vin i Danmark fremgår af tabellen herunder. 
Danskeres forbrug af vin skønnes at være ca. 178 mio. liter, hvoraf ca. 19 
mio. liter er købt i udlandet efter den tyske momsforhøjelse. 
 
Tabel 6.59: Forudsætning om markedet for vin i Danmark 2006 

 Mio. liter 

Salg af vin med dansk afgift 168 

- Salg til udlændinge -10 

= Vin solgt i Danmark til danskere 158 

+ Vin købt i grænsehandelen 19 

= Dansk forbrug 177 

 
I de følgende beregninger er det antaget, at prisen på vin i Danmark er 30 kr. 
pr. flaske. I Tyskland købes vin til 18,50 kr. flasken før momsforhøjelsen og 
19 kr. pr. flaske efter momsforhøjelsen fra 16 til 19 pct. den 1. januar 2007. 
Svenskere kan spare 9 kr. pr. flaske ved at købe i Danmark frem for i Sverige. 
 
Det er endvidere antaget, at forbruget af vin stiger med 1,5 mio. liter for hver 
krone, prisen på vin falder i Danmark. Der er indregnet effekten på emballa-
geafgift tillige med den almindelige punktafgift. Der henvises til Rapport om 
grænsehandel 2004. 
 
Tabel 6.60: Priser i Danmark og udlandet 

 Pr. flaske 75 cl bordvin 

 kr. 

Pris i Danmark 30 

Pris i Tyskland 18,5/19 

Pris i Sverige 39 
1) Der er i beregningen af virkningen af afgiftsændringen taget højde for den planlagte tyske momsforhøjelse fra 16 
til 19 pct. fører til at en flaske, der i dag koster 18,5 kr. i Tyskland stiger til 19 kr. pr. flaske. 

 
Under disse antagelser kan effekten af en afgiftsnedsættelse beregnes. 
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Tabel 6.61: Samfundsøkonomiske virkninger af ændring af vinafgiften  

Dansk 
pris 

Dansk 
forbrug 

- heraf 
købt i DK 

- heraf 
købt i 

udlandet 

Svensk 
køb i 

Danmark 

Netto-
provenu-
gevinst 

Samfund 
netto 

Danske borgeres 
andel af sam-

fundsøkonomisk 
gevinst 

Omkostnin-
ger for 3. 
part ved 

alkoholfor-
brug 

kr. pr. 75 
cl 

Mio. liter  Mio. kr. 

30,00 177,0 158,0 19,0 10,0 0,0 0 0 0 
29,50 177,8 159,7 18,1 10,6 -66 4 85 -14 
29,00 178,5 161,2 17,3 11,1 -135 6 170 -29 
28,50 179,3 162,9 16,4 11,7 -207 7 257 -43 
28,00 180,0 164,5 15,5 12,2 -280 6 344 -58 
27,50 180,8 166,1 14,7 12,8 -356 4 432 -72 
27,00 181,5 167,7 13,8 13,3 -435 -3 521 -86 
26,50 182,3 169,3 13,0 13,9 -516 -6 611 -101 
26,00 183,0 170,9 12,1 14,4 -600 -13 702 -115 
25,50 183,8 172,6 11,2 15,0 -686 -22 793 -130 

 

Afgiften på øl og vin skal på grund af EU-reglerne følges ad. Hvis afgiften på 
øl nedsættes med 5 kr. pr. kasse, skal vinafgiften sænkes svarende til 1 kr. pr. 
flaske. En afgiftsnedsættelse på 1 kr. pr. flaske vil medføre et merforbrug på 
ca. 1,5 mio. liter, og grænsehandlen vil falde med ca. 1,7 mio. liter og det af-
giftspligtige salg stiger med 3,2 mio. liter. Dertil kommer, at udlændinge vil 
øge grænsehandlen i Danmark med ca. 1,1 mio. liter. Efter adfærdseffekter vil 
det give staten et provenutab på ca. 135 mio. kr. Samfundsmæssigt vil der 
være en gevinst, da danske borgere vinder ca. 170 mio. kr., men der vil være 
ca. 29 mio. kr. i ekstra sundhedsomkostninger som følge af, at danskerne øger 
deres forbrug af alkohol efter afgiftsnedsættelsen. Netto for samfundet er ge-
vinsten ca. 6 mio. kr. 
  
5.4 Chokolade 

Til brug for beregningerne vedrørende chokolade er det antaget, at ca. halvde-
len af det slik og chokolade som sælges, er solgt i convenience sektoren, og 
heraf udgør det ulovlige salg ca. 5 pct.18. Det er endvidere antaget følgende: 
 

                                                 
18 Chokoladebranchen har skønnet, at det ulovlige salg udgør mellem 5-10 pct. af det afgifts-

pligtige salg i den såkaldte convenience sektor (kiosker mv.) i visse områder. Skattemini-
steriet skønner, at dette tal er højt set i forhold til, at det ulovlige og meget synlige salg af 
sodavand kun udgør ca. 5 pct. af det samlede afgiftspligtige salg, men det kan naturligvis 
ikke afvises, at det er korrekt.  
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1. Fordel ved grænsehandel i Tyskland udgør for 1 kg chokolade: 

     - forskel i chokoladeafgift og moms heraf 17,25 kr. pr. kg 

     - forskel i moms af tysk pris uden afgift 9,00 kr. pr. kg 

     - forskel i avance og moms heraf 3,00 kr. pr. kg 

    Prisforskel i alt 29,25 kr. pr. kg 

2. Ved en pris på eller under 55 kr. pr. kg i Danmark, vil danskere grænse-
handle 2 mio. kg chokolade og slik i udlandet – uanset udenlandsk pris. 

3. Udlændinges grænsehandel vil stige med 0,1 mio. kg, hver gang prisen i 
Danmark falder med 5 kr. pr. kg. 

4. Markedet for chokolade er sammensat således: 

     Indenlandsk salg 99,0 mio. kg 

     - heraf til udlændinge 2,0 mio. kg 

     Salg til danskere 97,0 mio. kg 

     Danskeres grænsehandel 6,0 mio. kg 

     Ulovligt salg 2,5 mio. kg 

    Samlet dansk forbrug 105,5 mio. kg 

5. Priselasticitet -0,3 

6. Pris i Danmark 85 kr. pr. kg 

7. Pris i udlandet 5619 kr. pr. kg 
 

Det danske forbrug af chokolade er støt stigende. Det samme gælder grænse-
handlen. Der er korrigeret for disse ændringer i beregningen af virkningerne 
af en ændring i afgiften på chokolade. Det er antaget, at der betales moms og 
afgift af den ulovlige slik og chokolade hver tredje gang. 
 

                                                 
19 Der er i beregningen af virkningen af afgiftsændringen taget højde for den planlagte tyske 

momsforhøjelse fra 16 til 19 pct. 
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Tabel 6.62: Virkninger af afgiftsnedsættelser på slik og chokolade 

Afgift  Dansk 
pris 

Dansk 
forbrug 

- heraf 
købt i DK 

- heraf 
købt i 

udlandet 

- heraf købt 
som ulovligt 

slik/ 
chokolade 

Udenlandsk 
køb i Dan-

mark 

Netto-
provenu-
gevinst 

Netto 
samfund 

Danske 
borgeres 
andel af 

samfunds-
økonomisk 

gevinst 

kr. pr. kg Mio. kg Mio. kr. 

14,20 85,00 105,0 99,0 6,0 2,5 2,0 0 0 0 
12,20 82,50 105,9 98,0 5,7 2,3 2,1 -180 19 197 
10,20 80,00 106,9 99,4 5,4 2,0 2,1 -366 36 397 
8,20 77,50 107,9 101,0 5,1 1,8 2,2 -558 50 600 
6,20 75,00 108,9 102,6 4,8 1,5 2,2 -756 61 806 
4,20 72,50 110,0 104,2 4,5 1,3 2,3 -960 69 1.016 
2,20 70,00 111,2 105,9 4,3 1,1 2,3 -1.171 73 1.229 
0,20 67,50 112,4 107,6 4,0 0,8 2,4 -1.389 75 1.446 
0,00 67,25 112,5 107,8 3,9 0,8 2,4 -1.411 75 1.468 

 
En afgiftsnedsættelse på 4 kr. pr. kg, svarende til at prisen falder med 5 kr. pr. 
kg, vil medføre et større dansk forbrug på ca. 1,9 mio. kg. Det danske salg vil 
stige med 0,4 mio. kg, heraf er ca. 0,6 mio. kg hjemvendt grænsehandel, og 
0,5 mio. kg er mindre ulovligt salg. Endelig bidrager udlændinges køb med 
ca. 0,1 mio. kg.  
 
Afgiftsnedsættelsen vil efter adfærdsvirkninger kunne opgøres til ca. 366 mio. 
kr. i tabte indtægter for staten, men til gengæld vinder de danske borgere ca. 
397 mio. kr. Den samfundsøkonomiske gevinst kan herefter opgøres til ca. 36 
mio. kr. 
 

6. Tobak 
Grænsehandlen med tobaksvarer er analyseret omfattende i Rapport om græn-
sehandel 2004 og igen i Status over grænsehandel 2005. Denne status om-
handler derfor primært situationen i det forgangne og det kommende år. For 
en uddybning af niveauer og udviklinger i tidligere år henvises der til Skatte-
ministeriets tidligere undersøgelser.  
 
Analyseinstituttet GfK har igen foretaget en interviewundersøgelse af dan-
skernes grænsehandel for Skatteministeriet. Ifølge GFK’s undersøgelser faldt 
danskernes grænsehandel med cigaretter og røgtobak fra 2004 til 2005. Un-
dersøgelsen tyder især på et fald i danskernes grænsehandel med tobaksvarer 
fra Tyskland. 
 
Tobaksindustrien og tobaksproducenter har også denne gang været behjælpe-
lige med oplysninger om salg til danskere i ind- og udland. Oplysningerne fra 
branchen tyder på, at: 
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• grænsehandlen med røgtobak fra Tyskland er faldende (danskerne 
grænsehandler primært røgtobak i Tyskland).  

• danskernes grænsehandel med cigaretter fra det sydlige EU mv. er 
uændret i forhold til sidste år.  

 
Skatteministeriet vurderer, at: 

• grænsehandlen med cigaretter fra Tyskland er væk. Cigaretter er nu  
billigere i Danmark.  

• danskerne stadig grænsehandler røgtobak i Tyskland. Men danskernes 
grænsehandel med røgtobak er faldende.  

• der endnu ikke er tegn på eksplosiv vækst i grænsehandlen fra det syd-
lige EU eller andre steder.  

• danskerne dog stadig kan spare relativt store beløb set i forhold til det 
begrænsede besvær, der er forbundet med at grænsehandle cigaretter. 
Der lurer derfor stadig en fare for, at en øget besparelse ved køb i ud-
landet kan kick-starte en mere systematisk og langt mere omfattende 
grænsehandel med cigaretter.  

• her og nu er det især landene i det sydlige EU, hvor danskerne helt 
lovligt kan købe ubegrænsede mængder cigaretter til eget brug. Fra 1. 
januar 2008 begynder restriktionerne fra de første af de ”nye” EU-
lande i det østlige EU endvidere at blive ophævet, således at danskerne 
også helt lovligt kan grænsehandle tobak ubegrænset fra disse lande. 

• stigninger i grænsehandlen kan give uigenkaldelige provenutab for 
staten. Danske erfaringer fra sodavandsområdet og udenlandske erfa-
ringer med forhøjelser af tobaksafgifterne taler for, at grænsehandel er 
forbundet med startbesvær, så det sandsynligvis kræver en større pris-
forskel at starte end at fastholde grænsehandel. Selv en lille afgifts-
stigning kan således være et startskud til mere systematisk grænsehan-
del fra det sydlige og østlige EU, mens det efterfølgende kan kræve 
meget større afgiftsnedsættelser at få hentet grænsehandlen hjem igen.     

• på tobaksområdet vil den eventuelle tyske momsforhøjelse fra januar 
2007 have betydning for tyskernes køb af cigaretter i Danmark og 
danskernes køb af røgtobak i Tyskland. Forhøjelsen kan blive start-
skud for egentlig tysk grænsehandel med cigaretter i Danmark. I så 
fald kan kommende danske afgiftsstigninger medføre provenutab – 
alene på grund nedgang i udenlandsk grænsehandel i Danmark.  

 
Regnskabstal mv. viser endvidere, at: 

• salget af røgtobak med dansk afgift stadig falder. 
• salget af fabriksfremstillede cigaretter med danske afgifter sandsynlig-

vis er svagt stigende i Danmark. 



Andre varer 
 

- 187 - 

• billigcigaretternes markedsandel efterhånden er stagneret. Dermed er 
gennemsnitsprisen for cigaretter sandsynligvis også stabiliseret efter 
den seneste prisstigning i januar.  

 
Siden 2005: 

• har der været enkelte afgiftsstigninger i bl.a. Spanien og Polen. Dan-
skerne kan dog stadig spare meget store beløb ved køb i disse og andre 
lande – typisk mellem 10 og 20 kr. pakken. 

• er cigaretpriserne hævet med 50 øre i Danmark. Avancestigningerne er 
muligvis en udløber af afgiftsomlægninger fra 9. januar 2005, hvor der 
blev lagt mindre vægt på værdiafgiften. Priserne uden afgift er dog og-
så steget i nogle af de andre lande. 

 
Tobaksafsnittet er opbygget således: 

6.1 Udviklingen i afgiftssatser 
6.2 Udviklingen i salg af tobaksvarer  
6.3 Afgifts- og prisforskelle for cigaretter mellem lande 
6.4 Udviklingen i Tyskland 
6.5 Udviklingen i Danmark 
6.6 Priser og afgifter på røgtobak 
6.7 Danskernes grænsehandel med tobak 
6.8. Udlændinges grænsehandel med tobak i Danmark 
6.9 Virkninger af afgiftsændringer på tobaksvarer 
 
6.1 Udvikling i afgiftssatser 

Afgiften på cigaretter består af en stykafgift og en værdiafgift. Stykafgiften 
udgør 63,66 øre pr. cigaret – eller 12,73 kr. pr. 20-stykspakke. Værdiafgiften 
udgør 13,61 pct. af detailprisen inkl. moms.  
 
Cigaretafgiften blev sidst ændret 9. januar 2005. Samlet set blev afgiften hæ-
vet, men den blev samtidig omlagt, så der kom større vægt på stykelementet 
og mindre vægt på værdielementet.  
 
Udviklingen i de danske afgifter for tobaksvarer er vist i tabellen herunder.  
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Tabel 6.63: Udvikling i afgiftssatser for tobak fra 2001 til 2006 

Afgiftssats 
Frem til 1. oktober 

2003 

Fra den 1. oktober 
2003 til den 9. ja-

nuar 2005 

Fra den 9. januar 
2005 

Cigaretter 
60,68 øre pr. stk. +  
21,22 pct. af detail-
prisen inkl. moms 

48,92 øre pr. stk. +  
21,22 pct. af detail-
prisen inkl. moms 

63,66 øre pr. stk. + 
13,61 pct. af detail-
prisen inkl. moms 

Pibetobak (grov-
skåren røgtobak) 

40,25 øre pr. gram 40,25 øre pr. gram 40,25 øre pr. gram 

Rulletobak (finskå-
ren røgtobak) 

45,25 øre pr. gram 45,25 øre pr. gram 45,25 øre pr. gram 

Cigarer m.v. 
19,8 øre pr. stk. + 10 
pct. af detailpris med 

moms 

19,8 øre pr. stk. + 10 
pct. af detailpris med 

moms 

19,8 øre pr. stk. + 10 
pct. af detailpris med 

moms 

Cigaretpapir 4 øre pr. stk. 4 øre pr. stk. 4 øre pr. stk. 

Kardusskrå og snus 6,3 øre pr. gram 6,3 øre pr. gram 6,3 øre pr. gram 

Anden røgfri tobak 22,9 øre pr. gram 22,9 øre pr. gram 22,9 øre pr. gram 
Anm.: Der skal bruges ca. 1 gram tobak til en hjemmerullet cigaret med filter. 

 
Værdiafgift udregnes som en procentdel af detailprisen. Det betyder, at ryger-
ne betaler værdiafgift af såvel stykafgiften, momsen og værdiafgiften selv. 
Desuden skal de betale moms af stykafgift og værdiafgift. Det betyder til-
sammen, at prisen på 20 cigaretter skal være 19,18 kr. for blot at dække om-
kostningerne til punktafgifterne og moms.  
 
Tabel 6.64: Prissammensætning for Prince  

  Før okt. 2003 1. okt. 2003 9. aug. 2004 9. jan. 2005 31. jan. 2006 
  kr. pr. 20 stk. 

Detailpris 33,50 29,50 30,00 31,00 31,50 

 - heraf       

   - moms 6,70 5,90 6,00 6,20 6,30 

   - stykafgift 12,14 9,78 9,78 12,73 12,73 

   - værdiafgift 7,11 6,26 6,37 4,22 4,29 
Samlet punktaf-
gift 19,24 16,04 16,15 16,95 17,02 

pris uden afgifter 7,56 7,56 7,85 7,85 8,18 

 
EU-reglerne lægger en række begrænsninger på og medfører krav til udform-
ningen af tobaksafgifterne. Reglerne fremgår af tre direktiver henholdsvis 
92/79/EØF, 92/80/EØF og 95/59/EF. 
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Cigaretafgiften 
Afgiften på cigaretter skal efter EU-lovgivningen bestå af en værdiafgift og en 
stykafgift. Den samlede afgift eksklusive moms skal udgøre 57 pct. af detail-
prisen inklusive alle afgifter. Fra 1. juli 2006 skal den udgøre mindst 64 euro 
pr. 1.000 stk. cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse. Det svarer til ca. 
9,52 kr. pr. pakke. Efter EU’s sjette momsdirektiv skal normalsatsen for 
moms endvidere mindst være 15 pct.  
 
Minimumsafgiften skal fastsættes ud fra den mest solgte priskategori. I Dan-
mark svarer det til prisen for Prince. 
 
Danmark opfylder ikke 57-procents reglen, da den samlede danske afgift ud-
gør 54 pct. af detailprisen. Efter EU-lovgivningen kan medlemsstaterne dog 
se bort fra 57-procents reglen, hvis der opkræves en samlet minimumsafgift 
på 101 euro – svarende til 15,03 kr. pr. pakke. Med en samlet dansk punktaf-
gift på 17,02 kr. pr. pakke (i den mest efterspurgte priskategori) opfylder 
Danmark betingelserne. 
 
Ud over 57-procents reglen gælder, at stykafgiften skal være mellem 5 pct. og 
55 pct. af det samlede afgiftsbeløb herunder moms. Den danske stykafgift 
udgør 54,6 pct. af det samlede afgiftsbeløb. Dermed er Danmark praktisk ta-
get  afskåret fra at hæve stykafgiften yderligere, uden at værdiafgiften også 
skal ændres. Dertil kommer, at skulle Tobaksindustrien vælge at reducere 
avancen, kan Danmark blive tvunget til at ændre afgiften på cigaretter. 
 
Udformningen af EU-reglerne for moms og tobaksvarer betyder, at der er lagt 
væsentlige begrænsninger på Danmarks muligheder for at ændre afgiften på 
cigaretter. 55-procents reglen begrænser Danmarks muligheder for yderligere 
at hæve stykafgiften, mens grænsen på 101 euro begrænser mulighederne for 
at sænke afgifterne.  
 
Anden tobak 
For anden tobak end cigaretter kan medlemsstaterne frit vælge enten mellem 
en værdiafgift baseret på den maksimale detailsalgspris af varen eller en spe-
cifikafgift baseret på vægt eller styk. Endelig kan der vælges en blanding med 
både en værdiafgift og en specifikafgift. 
 
Afgiften på tobaksvarerne skal dog mindst udgøre: 

� Cigarer og cigarillos: 5 pct. af detailsalgsprisen inklusive alle afgifter 
eller 11 euro pr. 1.000 stk. eller pr. kg. 

� Finskåren tobak til rulning af cigaretter: 36 pct. af detailprisen inklusi-
ve alle afgifter eller 32 euro pr. kg. 

� Anden røgtobak: 20 pct. af detailprisen inklusive alle afgifter eller 20 
euro pr. kg. 
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6.2 Udvikling i salg af tobaksvarer 

Der er tre forskellige kilder til opgørelse af tobakssalget: 

1. Bogførte indtægter. 
2. Påsatte stempelmærker. 
3. Salg fra tobaksprocenten eller importøren. 

 
Det afgiftspligtige salg af tobaksvarer målt ved de bogførte indtægter fremgår 
af tabellen på næste side. 
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Tabel 6.65: Udvikling i tobaksafgiftsprovenuet  

 
Ciga-
retter 
mv. 

Cigarer 
mv. 

Pibe-
tobak 
mv.1) 

Cigaret-
papir 2) Total 

Absolutte 
ændring 

ift. samme 
periode 
året før 

 Mio. kr. 

1. kvt. 2001 1.596 16 153 15 1.765 + 20 

2. kvt. 2001 1.756 18 213 16 1.987 + 22 

3. kvt. 2001 1.617 16 175 14 1.808 - 135 

4. kvt. 2001 1.749 18 194 14 1.960 + 48 

2001 6.718 68 735 59 7.521 - 45 

1. kvt. 2002 1.641 17 190 14 1.847 + 82 

2. kvt. 2002 1.636 17 207 13 1.860 - 127 

3. kvt. 2002 1.709 19 158 13 1.887 + 78 

4. kvt. 2002 1.884 13 189 12 2.085 + 125 

2002 6.870 66 743 52 7.679 + 158 

1. kvt. 2003 1.829 15 148 13 1.992 + 145 

2. kvt. 2003 1.774 15 190 14 1.979 + 119 

3. kvt. 2003 1.757 17 168 13 1.942 + 55 

4. kvt. 2003 1.601 16 141 12 1.758 - 327 

2003 6.961 63 647 52 7.671 - 8 

1. kvt. 2004 1.560 16 186 12 1.761 - 231 

2. kvt. 2004 1.493 16 152 10 1.660 - 319 

3. kvt. 2004 1.693 12 126 10 1.831 - 111 

4. kvt. 2004 1.633 15 135 9 1.783 + 25 

2004 6.378 59 599 40 7.037 - 636 

 1. Kvt. 2005  1.510 14 115 9 1.639 -122 

 2. Kvt. 2005  1.933 13 141 8 2.088 427 

 3. Kvt. 2005  1.607 14 115 8 1.736 -95 

 4. Kvt. 2005  1.605 13 111 8 1.729 -55 

2005 6.655 54 482 34 7.192 155 

 1. Kvt. 2006  1.810 12 111 8 1.933 293 
1) Inklusive tobak til hjemmerulning. 
2) Cigaretpapirafgiften er en del af forbrugsafgiftsloven.                                                                                                        
Kilde: Statsregnskab. Der er i anvendt en delvis mekanisk metode til opdeling på de forskellige poster, der kan sløre 
billedet i perioder med store ekstraordinære betalinger og refusioner. 

 
Det samlede provenu fra tobaksafgiften har de seneste år svinget omkring 7 
og 7,5 mia. kr. Langt størstedelen kommer fra afgifter på cigaretter. 
  
Indtægterne faldt lidt i forbindelse med nedsættelsen af cigaretafgiften i 2003 
og 24-timersreglens ophævelse fra 2004. Men de seneste regnskabstal tyder 
på, at indtægterne fortiden er svagt stigende. De stigende indtægter i det sene-
ste års tid kan bl.a. forklares med afgiftsstigningen/-omlægningen i 2005 og 
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de efterfølgende prisstigninger. Dertil kommer, at grænsehandel med cigaret-
ter fra Tyskland ikke længere kan betale sig. Cigaretterne er billigere i Dan-
mark.  
 
Over en længere årrække har der været en tendens til, at en større og større 
andel af rygerne ryger cigaretter, mens færre og færre ryger andre tobaksva-
rer. Denne udvikling har isoleret set en positiv effekt på de offentlige finanser, 
da cigaretter jf. tabel 6.63 og 6.64 er belagt med væsentlig højere afgifter end 
andre tobaksvarer.  
 
Desuden er der siden 2003 sket en væsentlig stigning i antallet af fabriksfrem-
stillede cigaretter, der bliver solgt med dansk afgift.  
 
Udviklingen i de afgiftsberigtigede mængder fremgår af tabel 6.66 på næste 
side. 
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Tabel 6.66: Udvikling i de afgiftsberigtigede mængder tobak i Danmark 

 Cigaretter Cigarer mv. Pibetobak (grov) Rulletobak (fin) Cigaretpapir  

 Mio. stk. Mio. gram Mio. stk. 

1. kvt. 2001 1.684 33 201 160 375 

2. kvt. 2001 1.853 37 253 246 407 

3. kvt. 2001 1.705 36 211 199 352 

4. kvt. 2001 1.827 33 209 242 348 

2001 7.069 140 874 847 1.483 

1. kvt. 2002 1.714 30 218 226 360 

2. kvt. 2002 1.710 45 229 253 328 

3. kvt. 2002 1.780 27 163 205 319 

4. kvt. 2002 1.962 28 204 236 288 

2002 7.166 130 814 919 1.295 

1. kvt. 2003 1.906 28 142 201 321 

2. kvt. 2003 1.850 32 209 234 352 

3. kvt. 2003 1.834 31 181 210 314 

4. kvt. 2003 2.019 28 174 157 302 

2003 7.610 119 709 800 1.290 

1. kvt. 2004 1.977 26 188 243 288 

2. kvt. 2004 1.905 29 174 181 259 

3. kvt. 2004 2.160 29 154 142 238 

4. kvt. 2004 2.075 29 162 155 223 

2004 8.118 114 678 722 1.008 

1. Kvt. 2005 1.812 24 126 143 224 

2. Kvt. 2005 2.321 27 154 175 212 

3. Kvt. 2005 1.927 26 136 134 205 

4. Kvt. 2005 1.927 26 119 139 205 

2005 7.986 103 535 591 846 

1. Kvt. 2006 2.159 - 115 144 191 
Anm.: Oplysninger om salget af cigarer foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 
Kilde: Statsregnskabet. 
 
Det er ikke kun de bogførte indtægter, som kan bruges til at skønne over sal-
get med cigaretter. De bogførte indtægter kan være sløret af godtgørelser mv.  
Udviklingen i påsatte stempelmærker giver derfor ofte et bedre indtryk af ud-
viklingen i salget. Udviklingen i påsatte stempelmærker fremgår af tabel 6.67. 
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Tabel 6.67: Udvikling i påsatte stempelmærker  

 Cigaretter Cigarer mv. Pibetobak 
(grov) 

Rulletobak 
(fin) 

Cigaretpapir  

 Mio. stk. Mio. gram Mio. stk. 

1. kvt. 2001 1.801 33 182 165 375 

2. kvt. 2001 1.814 37 243 247 407 

3. kvt. 2001 1.727 36 212 197 352 

4. kvt. 2001 1.857 33 214 229 348 

2001 7.199 139 851 838 1.482 

1. kvt. 2002 1.725 30 217 221 360 

2. kvt. 2002 1.734 45 213 248 328 

3. kvt. 2002 1.813 27 185 199 319 

4. kvt. 2002 1.885 28 214 235 288 

2002 7.157 130 829 903 1.295 

1. kvt. 2003 1.921 28 197 227 321 

2. kvt. 2003 1.787 32 202 231 352 

3. kvt. 2003 1.877 31 180 206 314 

4. kvt. 2003 2.290 28 174 191 302 

2003 7.875 119 753 855 1.289 

1. kvt. 2004 1.827 26 179 217 288 

2. kvt. 2004 1.969 29 156 172 259 

3. kvt. 2004 2.108 29 145 135 338 

4. kvt. 2004 2.274 29 166 152 223 

2004 8.178 113 646 676 1.008 

1. kvt. 2005        1.754              24           135            146            224  

2. kvt. 2005        2.371              27           146            171            212  

3. kvt. 2005        1.933              26           129            121            205  

4. kvt. 2005        1.908              26           134            140            205  

2005        7.965            103           544            577            846  

1. kvt. 2006        1.961               -    117 143          254 
Anm.: Tabellen viser mængderne opgjort på baggrund af påsætte stempelmærker i perioderne. 
1) Oplysninger om cigarer i 1. kvartal 2006 foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 
Kilde: SKAT. 

 
Ved sammenligning af tabel 6.66 og 6.67 fremgår det, at der i enkelte kvarta-
ler kan være væsentlige forskelle på de to opgørelsesmetoder. Forskellene 
skyldes primært to ting. For det første kan der være mindre periodemæssige 
forskydninger. For det andet kan statsregnskabstallene som før nævnt være 
sløret af godtgørelser mv.      
 
Begge tabeller viser dog samme tendenser. Cigaretsalget i Danmark har været 
stigende i de seneste år, men der har været et mindre fald i 2005. Faldet i 2005 
kan dog langt hen ad vejen forklares med hamstringer af billige stempelmær-
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ker og lageropbygning inden afgiftsstigningen d. 9 januar 2005. Idet det frem-
går af begge optællinger, at niveauet er ekstraordinært højt umiddelbart inden 
afgiftsstigningen og ekstraordinær lavt umiddelbart efter stigningen. Men 
bortset fra forskydninger fra 1. kvt. 2005 til 4. kvt. 2004 er der ikke meget  i 
tallene, der tyder på, at niveauet for  cigaretsalget i hele 2005 adskiller sig 
væsentligt fra niveauet i hele 2004.  
 
Sammenligner man udviklingen i påsatte stempelmærker i de fire kvartaler fra 
2.kvt. 2004 til 1.kvt. 2005 med tallene fra 2.kvt. 2004 til 1.kvt. 2005, er der 
også tale om en ret stabil udvikling. Mængderne er samlet set steget fra ca. 
8.100 mio. stk. til ca. 8.175 mio. stk. Det svarer til en stigning på ca. 1 pct.  
 
Sammenligner man derimod mængderne beregnet ud fra statsregnskabet i 
perioden fra 2.kvt. 2004 til 1.kvt. 2005 med tallene for de fire foregående 
kvartaler fremgår det, at det årlige cigaretsalg er steget fra ca. 7.950 mio. stk. 
til ca. 8.325 mio. stk. Det svarer til en stigning på ca. 5 pct.  
 
Sådanne optællinger er dog altid behæftet med betydelig usikkerhed, da til-
fældige udsving – som eks. påskens placering mv. – kan have stor betydning. 
Men alt i alt synes der dog at være belæg for at konkludere, at cigaretsalget i 
Danmark er svagt stigende.  
 
Isoleret set kan det virke opsigtsvækkende, at der umiddelbart ikke var større  
adfærdseffekt i forbindelse med afgiftsstigningen. Men det er der flere forkla-
ringer på. For det første kom den danske stigning umiddelbart efter, at de ty-
ske priser var blevet højere end de danske. For det andet har billigmærkerne 
haft en større markedsandel i Danmark i 2005 end i 2004. Og for det tredje 
har afgiftsstigningen ikke kick-startet en eksplosiv vækst med mere systema-
tisk grænsehandel fra det sydlige EU eller andre lande. Det er selvsagt svært 
at vide, hvilket niveau der vil starte en sådan mere omfattende handel. Men 
erfaringer fra andre lande viser, at bekymringen er reel. 
 
Udviklingerne i statsregnskabet og påsatte stempelmærker viser også tenden-
sen til faldende salg af røgtobak. Udviklingen dækker over flere forhold. For 
det første er der sandsynligvis tale om, at billigcigaretterne har vundet mar-
kedsandele fra hjemmerulning. Og for det andet har der i en lang årrække 
været en tendens til, at en større og større andel af rygerne ryger cigaretter 
frem for pibe og cigarer mv. 
 
Udviklingen med faldende salg af røgtobak bekræftes også af tal fra Tobaks-
industrien jf. tabel 6.68. 
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Tabel 6.68: Årligt salg af røgtobak i Danmark ifølge Tobaksindustrien 

 Finskåren Grovskåren 

 Mio. gram 

1993 1.028 1.870 

1994 1.092 1.679 

1995 1.141 1.577 

1996 1.043 1.314 

1997 1.057 1.236 

1998 1.051 1.161 

1999 1.031 1.070 

2000 1.027 1.024 

2001 929 898 

2002 888 824 

2003 843 732 

2004 655 625 

2005 571 539 
Kilde: Tobaksindustrien. 
 
 

Det fremgår af tallene, at der både er fald i den finskårne og den grovskårne 
røgtobak. Faldet i den grovskårne røgtobak kan både forklares med, at der 
bliver færre piberygere og færre hjemmeruller. Idet en del af pibetobakken, 
anvendes til hjemmerullede cigaretter, fordi afgiften på den grovskårne tobak 
er afgiften 50 kr. mindre pr. kg end afgiften på den finskårne røgtobak. 
 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at cigaretsalget er steget og røgtobakssal-
get er faldet, selv om det kun var afgiften for cigaretter, der blev sat op d. 9. 
januar 2005. Det kan der dog være flere forklaringer på. For det første er pris-
forskellen mellem hjemmerulning og de billigste cigaretter kun mellem 2 og 5 
kr. pr. pakke – se tabel 6.79 for en uddybning. For det andet kan det være, at 
rygerne ikke har været så prisfølsomme i det forgangne år på grund af den 
gunstige konjunkturudvikling. Endelig kan der være en forsinkelse i, hvornår 
hjemmerullerne ændrer adfærd, således at faldet i hjemmerulningen i 2005 
skyldes reduktionerne i prisforskellen mellem fabriksfremstillede og hjemme-
rullede cigaretter i de foregående år. 
 
Skiftet fra hjemmerullede cigaretter til fabriksfremstillede cigaretter er udtryk 
for en samfundsøkonomisk gevinst. Hjemmerulning er forbundet med et sam-
fundsøkonomisk tab, da rygerne typisk ville kunne bruge deres tid bedre. Hvis 
der ikke var nogen tobaksafgift eller den samme afgift på en hjemmerullet og 
en fabriksfremstillet cigaret, ville langt hovedparten af hjemmerullerne købe 
fabriksfremstillede cigaretter. Derudover er hjemmerulning heller ikke ønske-
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ligt ud fra et statsfinansielt synspunkt, da der er højere afgift på fabriksfrem-
stillede cigaretter end på hjemmerullede cigaretter.  
 
Det kan dog ikke afvises, at en mindre del af ”hjemmerullerne” foretrækker at 
rulle deres egne cigaretter. 
 
6.3 Afgifts- og prisforskelle for cigaretter mellem lande 

Det er både høje afgifter og avancer i Danmark, der driver grænsehandlen 
med tobak. 
 
I de seneste år er der dog kommet flere nye tobaksmærker i Danmark. Det kan 
muligvis også have betydning for, hvor villige danskerne er til at grænsehand-
le flere forskellige mærker, idet de kan være mere vandt til at skifte mærke.  
 
Endvidere har flere udenlandske mærker øget deres markedsandel i Danmark 
i de senere år. Det kan muligvis betyde, at flere danskere nu har lettere ved at 
finde kendte mærker, når de grænsehandler. 
 
Siden Status over grænsehandel juni 2005 har flere lande i både det sydlige og 
østlige EU hævet afgifter og priser. Det gælder f.eks. Spanien og Polen.   
 
Danske rygere kan dog stadig spare væsentlige beløb ved at grænsehandle 
cigaretter – ikke mindst når der tages hensyn til hvor let det er at medtage 
cigaretter i forhold til mange andre grænsehandelsvarer. 
 
På trods af de fælles regler, er der store forskelle i punktafgifter og moms in-
den for EU. Afgiftssatserne i EU og Norge fremgår af tabel 6.69. 
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Tabel 6.69: Punktafgifter og moms for cigaretter i januar 2006 

Land Stykafgift Værdiafgift Moms 
 DKK pr. 20 stk. Pct. af detailværdi Pct. af detailværdi 
Belgien 1,03 53,76 17,36 
Danmark 12,73 13,61 20,00 
Tyskland 12,34 25,29 13,79 
Grækenland 0,77 53,83 15,97 
Spanien 1,22 57,00 13,79 
Frankrig 2,25 57,97 16,39 
Irland 19,91 18,32 17,36 
Italien 0,87 54,74 16,67 
Cypr.n 3,13 44,50 13,04 
Malta 2,54 51,40 15,25 
Luxembourg 2,12 47,14 13,04 
Holland 10,03 20,56 15,97 
Østrig 3,63 43,00 16,67 
Portugal 7,81 23,00 17,36 
Finland 2,26 50,00 18,03 
Sverige 3,21 39,20 20,00 
UK1) 23,07 22,00 14,89 
Polen 2,86 31,30 18,03 
Estland 2,62 26,00 15,25 
Letland 1,63 14,80 15,25 
Litauen 2,05 15,00 15,25 
Tjekkiet 3,03 24,00 15,97 
Slovakiet 4,23 23,00 15,97 
Slovenien 2,08 42,71 16,67 
Ungarn 4,10 27,00 16,67 
Bulgarien 1,14 48,00 16,67 
Rumænien 1,36 30,00 19,00 
Norge 34,83 0 20,00 
Gns. EU-25 + Norge 6,25 34,18 16,44 

Anm.: Stykafgifterne er opgjort i danske kroner for 20 stk. Beløbene kan afvige en smule på grund af kursudsving og 
afrunding. Moms og værdiafgifter er opgjort i pct. af detailprisen.  
1) Storbritannien samt Nordirland. 
2) For Bulgarien er afgiften opgjort for filtercigaretter 
Kilde: EU-Kommissionen, Excise Duty Tables og Finansdepartementet i Norge. 

 
EU-reglerne giver visse frihedsgrader til, hvorledes de forskellige lande ind-
retter deres afgiftssystemer. Nogle lande, heriblandt Danmark, har valgt at 
lade stykafgiftselementet fylde mest muligt i den samlede afgiftsbelastning. 
Andre lande som f.eks. Grækenland, Spanien og Italien har valgt at lægge 
mest vægt på værdielementet. 
 
Danskernes grænsehandel fra de ”nye” EU-lande er stadig omfattet af over-
gangsordninger. Overgangsordninger udløber dog i løbet af de kommende år  
jf. tabel 6.70, hvorefter danskerne helt lovligt også vil kunne grænsehandle 
ubegrænsede mængder tobak til eget forbrug fra disse lande.  
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Tabel 6.70: Rejsegodsrestriktioner som følge af overgangsordninger for 
de nye EU-lande 
Land Maksimal indført mængde Overgangsordnings udløb 

Estland 200 cigaretter eller 250 g røgtobak 31.12.2009 

Letland 200 cigaretter 31.12.2009 

Litauen 200 cigaretter 31.12.2009 

Polen 200 cigaretter 31.12.2008 

Slovakiet 200 cigaretter 31.12.2008 

Slovenien 200 cigaretter 31.12.2007 

Tjekkiet 
200 cigaretter el.100 cigarillos el. 50 

cigarer el. 250 g røgtobak 
31.12.2007 

Ungarn 200 cigaretter 31.12.2008 

 
De ”nye” EU-landene skal dog også inden denne tid leve op til EU’s mini-
mumsregler. Men som de næste tabeller viser, er der stort spillerum inden for 
disse minimumsregler.  
 
De fælles regler i EU tager udgangspunkt i prisen for den mest solgte priska-
tegori. Der er imidlertid væsentlig forskel på, hvilket mærke og ikke mindst 
hvilken pris, der er mest udbredt i EU-landene. For at få en ide om de rene 
afgiftsforskelle er det derfor i tabel 6.71 vist, hvordan priser og afgifter, ville 
være, hvis prisen uden afgift i alle lande svarede til Princeprisen i Danmark.  
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Tabel 6.71: Priselementer for en pakke cigaretter i EU og Norge ved sam-
me pris uden afgift som i Danmark for Prince 

Land Detailpris  Stykafgift  Værdi-
afgift 

Moms Pris uden 
afgifter 

 DKK pr. 20 stk. 
Belgien 31,89 1,03 17,14 5,54 8,18 
Danmark 31,50 12,73 4,29 6,30 8,18 
Tyskland 33,69 12,34 8,52 4,65 8,18 
Grækenland 29,63 0,77 15,95 4,73 8,18 
Spanien 32,20 1,22 18,35 4,44 8,18 
Frankrig 40,68 2,25 23,58 6,67 8,18 
Irland 43,67 19,91 8,00 7,58 8,18 
Italien 31,65 0,87 17,33 5,28 8,18 
Cypr.n 26,63 3,13 11,85 3,47 8,18 
Malta 32,14 2,54 16,52 4,90 8,18 
Luxembourg 25,88 2,12 12,20 3,37 8,18 
Holland 28,70 10,03 5,90 4,58 8,18 
Østrig 29,29 3,63 12,60 4,88 8,18 
Portugal 26,81 7,81 6,17 4,65 8,18 
Finland 32,65 2,26 16,33 5,89 8,18 
Sverige 27,91 3,21 10,94 5,58 8,18 
UK1) 49,52 23,07 10,89 7,37 8,18 
Polen 21,79 2,86 6,82 3,93 8,18 
Estland 18,39 2,62 4,78 2,80 8,18 
Letland 14,03 1,63 2,08 2,14 8,18 
Litauen 14,67 2,05 2,20 2,24 8,18 
Tjekkiet 18,67 3,03 4,48 2,98 8,18 
Slovakiet 20,33 4,23 4,68 3,25 8,18 
Slovenien 25,26 2,08 10,79 4,21 8,18 
Ungarn 21,80 4,10 5,89 3,63 8,18 
Bulgarien 26,40 1,14 12,67 4,40 8,18 
Rumænien 18,70 1,36 5,61 3,55 8,18 
Norge 53,76 34,83 0,00 10,75 8,18 
Gns. EU-25 + Norge 28,87 6,03 9,88 4,78 8,18 

Kilde: EU-Kommissionen og Finansdepartementet i Norge.  
 

Det fremgår af tabel 6.71, at selv hvis prisen uden afgift havde været den sam-
me i alle lande, ville punktafgifter og moms medføre væsentlige prisforskelle. 
Det fremgår også, at det danske afgiftsniveau ligger i midten i forhold til ni-
veauet i EU. 
 
Men som tidligere antydet, skyldes forskellene i detailpriserne ikke kun af-
giftsforskelle. Prisen for de samme cigaretmærker varier også mellem lande-
ne. Tabel 6.72 viser detailprisen og sammensætning af detailprisen for Prince 
i en række lande.  
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Tabel 6.72: Priselementer for Prince i landets pris april 2006  

Land Detailpris Stykafgift  Værdiafgift  Moms 
Pris uden  
afgifter 

 DKK pr. 20 stk. 
Belgien 28,06 1,03 15,09 4,87 7,08 
Danmark 31,50 12,73 4,29 6,30 8,18 
Tyskland 33,36 12,34 8,44 4,60 7,98 
Grækenland 20,90 0,77 11,25 3,34 5,54 
Spanien 21,27 1,22 12,12 2,93 4,99 
Frankrig 37,31 2,25 21,63 6,12 7,32 
Italien 27,61 0,87 15,12 4,60 7,03 
Luxembourg 21,49 2,12 10,13 2,80 6,44 
Holland 29,85 10,03 6,14 4,77 8,92 
Østrig 27,61 3,63 11,87 4,60 7,50 
Portugal 21,64 7,81 4,98 3,76 5,10 

Finland 29,85 2,26 14,93 5,38 7,29 
Sverige 31,64 3,21 12,40 6,33 9,70 
UK1) 53,28 23,07 11,72 7,93 10,56 
Polen 12,99 2,86 4,06 2,34 3,72 
Estland 12,91 2,62 3,36 1,97 4,96 
Letland 9,85 1,63 1,46 1,50 5,26 
Litauen 10,60 2,05 1,59 1,62 5,34 

Tjekkiet 17,02 3,03 4,08 2,72 7,19 

Ungarn 16,57 4,10 4,47 2,76 5,24 

Norge 61,52 34,33 0,00 12,30 14,39 

Gennemsnit 26,52 6,40 8,53 4,45 7,13 
Kilder: EU-Kommissionen, Skandinavisk Tobakskompagni og Finansdepartementet i Norge.  
 
Det fremgår af tabel 6.72, at selv om der umiddelbart er tale om præcis den 
samme vare, er der væsentlige forskelle i prisen uden afgift, alt efter hvilket 
land cigaretterne bliver solgt i.  
 
Prisen for cigaretter uden afgift varier med andre ord mellem landene – selv 
for samme mærke. Det er således ikke kun afgifterne – men også avancerne – 
der giver incitament til at grænsehandle.   
 
Men cigaretpriserne varier også mellem landene, fordi der ryges forskellige 
mærker i de forskellige lande. Tabel 6.73 viser detailprisen og sammensæt-
ning af detailprisen for den mest efterspurgte priskategori i en række lande.  
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Tabel 6.73: Detailpris og afgifter i mest efterspurgte prisgruppe i EU-25 
og Norge i januar 2006  

Land Detailpris Stykafgift  Værdiafgift Moms 
Pris uden 
afgifter 

 DKK pr. 20 stk. 
Belgien 26,57 1,03 14,28 4,61 6,64 
Danmark 31,50 12,73 4,29 6,30 8,18 
Tyskland 33,36 12,34 8,44 4,60 7,98 
Grækenland 20,90 0,77 11,25 3,34 5,54 
Spanien 16,79 1,22 9,57 2,32 3,68 
Frankrig 37,31 2,25 21,63 6,12 7,32 
Irland 47,39 19,91 8,68 8,23 10,57 
Italien 23,13 0,87 12,66 3,86 5,75 
Cypr.n 21,49 3,13 9,56 2,80 6,00 
Malta 26,95 2,54 13,85 4,11 6,45 
Luxembourg 21,49 2,12 10,13 2,80 6,44 
Holland 27,46 10,03 5,65 4,39 7,40 
Østrig 23,13 3,63 9,95 3,86 5,70 
Portugal 20,52 7,81 4,72 3,56 4,43 
Finland 30,60 2,26 15,30 5,52 7,52 
Sverige 32,07 3,21 12,57 6,41 9,88 
UK1) 56,41 23,07 12,41 8,40 12,53 
Polen 11,14 2,86 3,49 2,01 2,79 
Estland 9,35 2,62 2,43 1,43 2,87 
Letland 4,72 1,63 0,70 0,72 1,67 
Litauen 8,10 2,05 1,22 1,24 3,60 
Tjekkiet 11,09 3,03 2,66 1,77 3,63 
Slovakiet 13,45 4,23 3,09 2,15 3,98 
Slovenien 14,02 2,08 5,99 2,34 3,61 
Ungarn 13,10 4,10 3,54 2,18 3,28 
Bulgarien 9,28 1,14 4,45 1,55 2,13 
Rumænien 7,35 1,36 2,21 1,40 2,39 
Norge 61,52 34,83 0,00 12,30 14,39 
Gns. EU-25 + 
Norge 23,58 6,03 7,67 3,94 5,94 

Kilder: EU-Kommissionen og Finansdepartementet i Norge. 
 
Ved sammenligning af tabel 6.71, 6.72 og 6.73 fremgår det, at der selv inden 
for EU-15 er stor spredning i detailprisen på en pakke cigaretter i den mest 
solgte priskategori. Forskellene skyldes: 
 

• Forskelle i moms og punktafgifter 
• Forskelle i pris uden afgift (selv for samme mærker)  
• Forskellige mærker i forskellige lande 

 
I forhold til Status over grænsehandel 2005, er det værd at bemærke, at de-
tailpriserne er steget såvel for Prince som for den mest solgte priskategori i 
flere lande. Der er både tale om stigninger i afgifter og stigninger i priserne 
uden afgift.  
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Danskerne kan dog stadig spare væsentlige beløb på en lang række rejsemål.  
 
Besparelserne synes ikke mindst store, når der tages hensyn til det relativt 
begrænsede besvær, der er forbundet ved at grænsehandle cigaretter.  
 
Her og nu er det især den lovlige grænsehandel fra det sydlige EU, der giver 
store besparelses muligheder. Men i løbet af få år vil danskerne også helt lov-
ligt kunne grænsehandle store mængder cigaretter fra de ”nye” EU-lande.   
 
Lige som Danmark, har flere andre lande også forskellige billige cigaretmær-
ker. Detailpriserne for de billigste cigaretter og prisforskellen mellem de bil-
ligste og de mest udbredte cigaretter er vist i tabel 6.74. 
 

Tabel 6.74: Detailpris for billigste mærke i en række EU-lande, januar 
2006  

Land 
Detailpris for  

billigste mærke 

Detailpris for mest  
efterspurgte pris-

gruppe 
Besparelse  

 DKK for 20 stk. 
Belgien 22,39 26,57 4,18 
Danmark (Aldi) 24,00 31,50 7,50 
Danmark (L&M) 23,50 31,50 8,00 
Tyskland 23,13 33,36 10,23 
Grækenland 11,19 20,90 9,70 
Spanien 9,70 16,79 7,09 
Frankrig 33,58 37,31 3,73 
Italien 22,39 23,13 0,75 
Holland 22,39 27,46 5,07 
Østrig 22,39 23,13 0,75 
Portugal 17,54 20,52 2,99 
Finland 23,51 30,60 7,09 
Sverige 23,13 32,07 8,93 
UK1) 45,37 56,41 11,04 
Polen 8,36 11,14 2,79 
Estland 8,06 9,35 1,29 
Litauen 5,97 8,10 2,13 
Tjekkiet 10,22 11,09 0,87 
Ungarn  9,10 13,10 4,00 
Norge 50,06 61,52 11,45 

Kilder: ALDI, Netto, EU-Kommissionen, Excise Duty Tables og Skandinavisk Tobakskompagni.  

 
Siden Status over grænsehandel 2005 er det især værd at bide mærke i, at de 
billigste cigaretmærker i Danmark er steget i pris. Dette er en naturlig følge 
afgiftsomlægningen i januar 2005, hvor afgiften blev omlagt, så der kom 
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maksimal vægt på stykelementet. Omlægningen gav for det første de største 
stigninger til de billigste cigaretter. Desuden giver stykafgifter alt andet lige et 
mindre incitament til priskonkurrence end værdiafgifter. Man kan dog også 
sige, at værdiafgifter giver et incitament til at flytte avancerne over på andre 
varer. 
 
6.4 Udviklingen i Tyskland 

Tyskland har i de seneste år hævet afgifterne på cigaretter flere gange. Ciga-
retter er nu dyrere i Tyskland end i Danmark.  
 
Tyskland hæver sandsynligvis også momsen med 3 procentpoint fra januar 
2007. Udviklingen i de tyske moms- og punktafgiftssatser for cigaretter er vist 
tabel 6.75. 
 
Tabel 6.75: Udviklingen i tyske moms- og afgiftssatser 

  Momssats 
Værdiafgift af detail-

værdi med afgift Stykafgift 
  Pct. Euro pr. 1.000 stk. 
2002 16 23,31 55,90 
2003 16 24,23 61,70 
1. Mar. 2004 16 24,37 68,50 
1. Dec. 2005 16 24,82 75,60 
1. Sep. 2005 16 25,29 82,70 
1. Jan. 2007 19 25,29* 82,70 

Anm.: Målt i Euro vil momsforhøjelsen alt andet lige også slå igennem i værdiafgiften. Idet der også skal betales 
værdiafgift af momsforhøjelsen.   

 
Udviklingen i de danske og tyske priser for Prince vist i tabel 6.76.  
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Tabel 6.76: Udviklingen i afgifter og detailpriser for 20 stk. Prince i 
Danmark og Tyskland 

20 stk. Prince Detailpris Moms Værdiafgift  Stykafgift  Pris uden 
 afgift 

Årsag til 
ændring 

Danmark:             

Medio 2000 31,00 6,20 6,58 12,14 6,08 Avanceændring 
Fra okt. 2000 32,00 6,40 6,79 12,14 6,67 Avanceændring 
Fra sep. 2001 33,00 6,60 7,00 12,14 7,26 Avanceændring 
Fra juli 2002 33,50 6,70 7,11 12,14 7,56 Avanceændring 
Fra okt. 2003 29,50 5,90 6,26 9,78 7,56 Afgiftsændring 
Fra 9/8-2004 30,00 6,00 6,37 9,78 7,85 Avanceændring 
Fra 9/1-2005 31,00 6,20 4,22 12,73 7,85 Afgiftsændring 
Fra 31/1-2006 31,50 6,30 4,29 12,73 8,18 Avanceændring 

Tyskland:        

Medio 2000 20,00 2,76 4,39 7,01 5,84 Afgiftsændring 

2001 22,01 3,04 4,75 7,37 6,85 
Afgifts- og 
avanceændring 

2002 23,48 3,24 5,48 8,32 6,46 
Afgifts- og 
avanceændring 

Fra 2003 25,03 3,45 6,08 9,17 6,33 
Afgifts- og 
avanceændring 

Fra mar. 2004 28,14 3,88 6,83 10,17 7,25 Afgiftsændring 

Fra dec. 2004 31,32 4,32 7,77 11,25 7,98 
Afgifts- og 
avanceændring 

Fra sep. 2005 33,30 4,59 8,42 12,31 7,98 Afgiftsændring 
Fra 1 jan. 
2007 

34,60 5,52 8,75 12,34 7,98 
Forslag om 
momsændring 

 
Hvis prisen uden afgift og punktafgiftssatserne holdes uændret, vil den plan-
lagte momsstigning medføre en prisstigning på 1,30 kr. pr. pakke Prince. Pris-
stigningen på cigaretter vil alt andet lige være større end for andre varer, da 
der også skal betales værdiafgift af momsstigningen. 
 
Det er dog hverken sikkert, at Tyskland hæver momsen, eller at punktafgifter 
og avancer ikke vil blive ændret i forbindelse med en momsstigning.  
 
6.5 Udvikling i Danmark 

Det danske marked har i en årrække været præget af forholdsvis få cigaret-
mærker, som blev produceret af Skandinavisk Tobakskompagni. Prisen på 
cigaretter svingede kun meget lidt, og forskellen mellem cigaretmærkerne var 
typisk 1-2 kr. pr. pakke med 20 styk.  
 
Dette billede har dog ændret sig. Den gennemsnitlige pris på cigaretter i 
Danmark fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2006 er vist i tabel 6.77.  
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Tabel 6.77: Gennemsnitlig pris på en pakke cigaretter (20 styk) i Dan-
mark (vejet gennemsnit) 

 kr. pr. 20 stk. 

1. kvartal 2001 32,09 

2. kvartal 2001 32,14 

3. kvartal 2001 32,22 

4. kvartal 2001 33,02 

1. kvartal 2002 33,04 

2. kvartal 2002 33,00 

3. kvartal 2002 33,29 

4. kvartal 2002 33,30 

1. kvartal 2003 33,23 

2. kvartal 2003 33,19 

3. kvartal 2003 33,06 

4. kvartal 2003 28,63 

1. kvartal 2004 28,27 

2. kvartal 2004 27,72 

3. kvartal 2004 27,76 

4. kvartal 2004 28,05 

1. kvartal 2005 28,93 

2. kvartal 2005 28,85 
3. kvartal 2005 29,02 
4. kvartal 2005 28,83 

1. kvartal 2006 29,53 
Kilde: SKAT. 

 
Tabel 6.77 viser, at gennemsnitspriserne i en periode efter afgiftsnedsættelsen 
1. oktober 2003 forsatte med at falde. Faldet skyldes, at  flere forskellige bil-
ligere cigaretmærker har fået større markedsandele.  
 
Det fremgår ligeledes, at gennemsnitsprisen steg med mindre end afgiftsstig-
ningen i forbindelse med stigningen og omlægningen af cigaretafgifterne i 
januar 2005. Men med de seneste prisstigninger i januar 2006 er afgiftsstig-
ningerne nu slået mere end fuldt igennem i gennemsnitspriserne. 
 
Markedsandelene for forskellige priskategorier fremgår af tabel 6.78. 
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Tabel 6.78: Markedsandele og priser for cigaretter i Danmark 

Periode 

Pris for 
den mest 

efter-
spurgte 
prisklas-

se  
(Prince) 

Pris i 
gennem-

snit 
   

Cigaret-
ter mere 

end 5 
kr. 

billigere 

Cigaret-
ter mere 
end 4 kr. 
billigere 

Cigaret-
ter mere 
end 3 kr. 
billigere 

Cigaret-
ter mere 
end 2 kr. 
dyrere 

Mar-
keds-
andel 

for den 
mest 
efter-

spurgte 
pris-

klasse 

 kr. pr. 20 stk. Pct. af marked 
2. kvt. 2001 32,0 32,14 0,2 1,2 1,2 0,1 49,5 
3. kvt. 2001 32,0 32,22 0,2 1,6 1,8 0,7 42,6 
4. kvt. 2001 33,0 33,02 0,5 1,9 1,9 0,1 50,9 
1. kvt. 2002 33,0 33,04 0,6 2,3 2,3 0,1 48,1 
2. kvt. 2002 33,0 33,00 0,6 3,0 3,0 0,2 48,5 
3. kvt. 2002 33,5 33,29 3,6 3,6 3,6 0,2 36,5 
4. kvt. 2002 33,5 33,30 4,8 4,8 4,8 0,1 45,3 
1. kvt. 2003 33,5 33,23 6,0 6,0 6,0 0,1 48,0 
2. kvt. 2003 33,5 33,19 7,3 7,3 7,3 0,1 43,5 
3. kvt. 2003 33,5 33,06 8,3 8,3 8,9 0,2 41,2 
4. kvt. 2003 29,5 28,63 16,6 16,6 16,6 1,6 39,1 
1. kvt. 2004 29,5 28,27 21,7 21,7 21,7 0,1 36,8 
2. kvt. 2004 29,5 27,72 28,7 28,7 28,7 0,1 34,8 
3. kvt. 2004 30,0 27,76 32,9 32,9 35,3 0,1 24,6 
4. kvt. 2004 30,0 28,05 31,8 31,8 31,8 0,2 37,3 
1. kvt. 2005 31,0 28,93 8,4 30,4 38,2 1,0 34,4 
2. kvt. 2005 31,0 28,85 10,5 31,2 37,1 1,2 32,6 
3. kvt. 2005 31,0 29,02 17,2 34,9 34,9 1,3 35,8 
4. kvt. 2005 31,0 28,83 13,3 34,5 34,5 1,0 33,7 
1. kvt. 2006 31,5 29,53 24,3 36,2 36,2 3,5 25,2 

Anm. Markedsandelen for den mest efterspurgte prisgruppe er unaturlig lav i 3. kvt. 2004 og i 1. kvt. 2006 , fordi 
prisen på Prince er steget i begge perioder.  
Kilde: SKAT, Tobaksopgørelser. 
 

Set over en længere periode har der været en tydelig tendens til, at billigere 
mærker har taget markedsandele fra Prince. Udviklingen synes dog at være 
stagneret i løbet af 2005. Stagnationen falder sammen med afgiftsomlægnin-
gen, der netop medførte de største prisstigninger for de billigste cigaretter. 
 
På grund af opgørelsesmetoden kan markedsandelene ændre sig i de kvartaler, 
hvor priserne ændres. Det har f.eks. været tilfældet i 3. kvt. 2004 og i 1. kvt. 
2006. Man bør derfor være varsom med at konkludere for meget på basis af få 
perioder.   
 
Fremkomsten af billigere cigaretter har ændret incitamenterne til hjemmerul-
ning betydeligt. Besparelsespotentialet ved hjemmerulning er vist i tabel 6.79. 
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Tabel 6.79: Eksempler på besparelse ved hjemmerulning i Danmark  

Prisen for 20 fabriks- 
fremstillede cigaret-

ter 

Prisen for 20 gram 
røgtobak 

Prisen for cigaret-
papir for 20 stk. 

Besparelse pr. pakke 

kr. 

23,5 19,201) 2,00 2,31 
25,5 19,201) 2,00 4,31 
31,5 19,201) 2,00 10,31 
23,5 14,162) 1,00 8,35 
23,5 16,723) 2,00 4,79 
23,5 11,904) 0,80 10,81 

1) Dansk Escort 300 g. 
2) Dansk Escort 400 g. købt i grænsehandel. 
3) Dansk Home Roll 250 g. 
4) Dansk Home Roll 250 g. købt i grænsehandel. 

 
Det ses af regneeksemplerne, at der ikke længere er særligt gode incitamenter 
til at rulle cigaretterne selv, hvis man mener, at kvaliteten kan sammenlignes 
med de billigste fabriksfremstillede cigaretter.  
 
Men pga. afgiftsforskellen er der dog stadig mulighed for at spare væsentlige 
beløb, hvis rygerne derimod mener, at de hjemmerullede cigaretter hellere bør 
sammenlignes med f.eks. Prince, der koster 31,50 kr. pakken. 
 
6.6 Priser og afgifter på røgtobak 

Ligesom for cigaretter er der stor forskel på, hvorledes røgtobak beskattes i 
EU-landene. I modsætning til cigaretafgiften må medlemsstaterne desuden 
selv afgøre, om afgiften skal udformes som en specifikafgift (vægt- eller styk-
afgift), en værdiafgift eller begge dele.  
 
Oplysninger fra tobaksproducenter, GFK m.fl. tyder på, at danskerne helt 
overvejende grænsehandler røgtobak i Tyskland. Det er ikke overraskende, da 
de fleste andre lande har samme eller stort set samme afgifter på fabriksfrem-
stillede cigaretter og hjemmerullede cigaretter. Danskerne kan derfor lige så 
godt grænsehandle fabriksfremstillede cigaretter i disse andre lande og slippe 
for besværet ved hjemmerulningen. 
 
Danmark har en vægtafgift på 452,50 kr. pr. kg finskåren tobak, mens f.eks. 
Tyskland har en kombination af vægt- og værdiafgift. Den tyske afgift på røg-
tobak er blevet hævet i takt med, at den tyske afgift på cigaretter er hævet – 
bl.a. for at gøre det mindre attraktivt at hjemmerulle. 
 
Afgiftssatserne for røgtobak i EU fremgår af tabel 6.80. 
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Tabel 6.80: Afgiftssatser for finskåren røgtobak, januar 2005 

Land Vægtafgift  Værdiafgift  Moms  
 kr. pr. 20 gram Pct. af detailværdi  Pct. af detailværdi 
Belgien 0,00 37,55 17,36 
Danmark 9,04 0,00 20,00 
Tyskland 5,08 19,04 13,79 
Grækenland 0,00 59,00 15,97 
Spanien 0,00 41,50 13,79 
Frankrig 0,00 58,70 16,39 
Irland 24,74 0,00 17,36 
Italien 0,00 56,00 16,67 
Cypr.n 5,21 0,00 13,04 
Malta 9,63 0,00 15,25 
Luxembourg 0,00 36,00 13,04 
Holland 4,29 13,97 15,97 
Østrig 0,00 47,00 16,67 
Portugal 0,00 40,60 17,36 
Finland 0,54 50,00 18,03 
Sverige 12,35 0,00 20,00 
UK1) 24,15 0,00 14,89 
Polen 1,98 21,67 18,03 
Estland 2,67 0,00 15,25 
Letland 4,50 0,00 15,25 
Litauen 4,80 0,00 15,25 
Tjekkiet 3,63 0,00 15,97 
Slovakiet 5,19 0,00 15,97 
Slovenien 4,78 0,00 16,67 
Ungarn 0,00 52,00 16,67 
Bulgarien 3,43 10,00 16,67 
Rumænien 4,40 0,00 19,00 
Norge 34,83 0 20,00 
Gns. EU-25+Norge 5,90 19,39 16,44 

Kilde: EU-Kommissionen og Finansdepartementet i Norge. 
 

Det fremgår, at der væsentlige forskelle i afgiftssatser og sammensætningen af 
dem. Desuden er der også store forskelle i priserne uden afgift. Lige som for 
cigaretterne er der både tale om, at der forhandles forskellige mærker i de 
forskellige lande, og at der er forskelle i prisen uden afgift for de samme pro-
dukter i forskellige lande. 
 
For at få en ide om afgifternes betydning for priserne i de forskellige lande er 
det først i tabel 6.81 vist, hvordan priserne ville være i EU, hvis prisen uden 
afgift i alle landene svarede til prisen i Danmark uden afgift. Tabel 6.82 viser 
tilsvarende, hvordan priserne ville være, hvis prisen uden afgift i alle landene 
svarede til et billigt mærke i Tyskland.  
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Tabel 6.81: Priselementer for finskåren tobak til dansk pris uden afgift  

Land Detailpris Vægtafgift Værdiafgift  Moms 
Pris uden 
afgift og 
moms 

 kr. pr. 20 gram 
Belgien 14,02 0,00 5,26 2,43 6,32 
Danmark 19,20 9,04 0,00 3,84 6,32 
Tyskland 16,98 5,08 3,23 2,34 6,32 
Grækenland 25,25 0,00 14,90 4,03 6,32 
Spanien 14,14 0,00 5,87 1,95 6,32 
Frankrig 25,37 0,00 14,89 4,16 6,32 
Irland 37,58 24,74 0,00 6,52 6,32 
Italien 23,12 0,00 12,95 3,85 6,32 
Cypr.n 13,26 5,21 0,00 1,73 6,32 
Malta 18,82 9,63 0,00 2,87 6,32 
Luxembourg 12,40 0,00 4,46 1,62 6,32 
Holland 15,14 4,29 2,12 2,42 6,32 
Østrig 17,40 0,00 8,18 2,90 6,32 
Portugal 15,03 0,00 6,10 2,61 6,32 
Finland 21,46 0,54 10,73 3,87 6,32 
Sverige 23,33 12,35 0,00 4,67 6,32 
UK1) 35,80 24,15 0,00 5,33 6,32 
Polen 13,77 1,98 2,98 2,48 6,32 
Estland 10,61 2,67 0,00 1,62 6,32 
Letland 12,77 4,50 0,00 1,95 6,32 
Litauen 13,12 4,80 0,00 2,00 6,32 
Tjekkiet 11,84 3,63 0,00 1,89 6,32 
Slovakiet 13,69 5,19 0,00 2,19 6,32 
Slovenien 13,32 4,78 0,00 2,22 6,32 
Ungarn 20,17 0,00 10,49 3,36 6,32 
Bulgarien 13,30 3,43 1,33 2,22 6,32 
Rumænien 13,24 4,40 0,00 2,52 6,32 
Norge 51,43 34,83 0,00 10,29 6,32 
Gns. EU-25 + Norge 19,58 6,05 3,93 3,27 6,32 

Kilde: EU-Kommissionen og Finansdepartementet i Norge. 
 

Det fremgår af tabellen, at moms og afgifter medfører væsentlige forskelle i 
priserne mellem landene.  
 
Hvis prisen uden afgift i tyskland var den samme som i Danmark, ville 20 
gram koste ca. 17 kr. Men den tyske pris var faktisk kun 14,16 kr. pr. 1. sep-
tember 2005. 
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Tabel 6.82: Finskåren tobak til tysk billigmærkepris uden afgift  

Land Detailpris Vægtafgift Værdiafgift Moms 
Pris uden 
afgift og 
moms 

 kr. 
Belgien 6,30 0,00 2,37 1,09 2,84 
Danmark 14,85 9,04 0,00 2,97 2,84 
Tyskland 11,80 5,08 2,25 1,63 2,84 
Grækenland 11,36 0,00 6,70 1,81 2,84 
Spanien 6,36 0,00 2,64 0,88 2,84 
Frankrig 11,41 0,00 6,70 1,87 2,84 
Irland 33,37 24,74 0,00 5,79 2,84 
Italien 10,40 0,00 5,82 1,73 2,84 
Cypr.n 9,26 5,21 0,00 1,21 2,84 
Malta 14,71 9,63 0,00 2,24 2,84 
Luxembourg 5,58 0,00 2,01 0,73 2,84 
Holland 10,18 4,29 1,42 1,63 2,84 
Østrig 7,82 0,00 3,68 1,30 2,84 
Portugal 6,76 0,00 2,75 1,17 2,84 
Finland 10,58 0,54 5,29 1,91 2,84 
Sverige 18,99 12,35 0,00 3,80 2,84 
UK1) 31,71 24,15 0,00 4,72 2,84 
Polen 8,00 1,98 1,73 1,44 2,84 
Estland 6,50 2,67 0,00 0,99 2,84 
Letland 8,67 4,50 0,00 1,32 2,84 
Litauen 9,02 4,80 0,00 1,37 2,84 
Tjekkiet 7,70 3,63 0,00 1,23 2,84 
Slovakiet 9,55 5,19 0,00 1,53 2,84 
Slovenien 9,15 4,78 0,00 1,53 2,84 
Ungarn 9,07 0,00 4,72 1,51 2,84 
Bulgarien 8,56 3,43 0,86 1,43 2,84 
Rumænien 8,95 4,40 0,00 1,70 2,84 
Norge 47,09 34,83 0,00 9,42 2,84 
Gns. EU-
25+Norge 12,93 6,05 1,85 2,19 2,84 

Anm: Der er anvendt tysk pris for 200 g. Home roll finskåren pr. 1 september 2005 
Kilde: Tobaksindustrien,  EU-Kommisionen og Finansdepartementet i Norge. 

 
Hvis den danske pris uden afgift havde svaret til den tyske pris uden afgift, 
ville det billige mærke have kostet små 15 kr. i Danmark for 20 g. Den danske 
pris var dog ca. 16,75 kr. 
 
Der er med andre ord både afgifts- og avanceskabte incitamenter for dansker-
ne til at grænsehandle røgtobak i Tyskland.  
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Tabel 6.83: Udvikling i afgiftssatser i Danmark og Tyskland siden 2001 
for finskåren røgtobak 

 Vægtafgift Værdiafgift Minimumsafgift 
Danmark: kr. pr. kg Pct. af detailværdi kr. pr. kg 
Før 2001 400,00   
Fra 2001 452,50   

Tyskland: kr. pr. kg Pct. af detailværdi kr. pr. kg 
2001 114,80 18,12 - 
2002 142,48 17,02 230,64 
2003 159,22 18,32 260,40 
Pr. 1. marts 2004 201,10 16,67 308,02 
Pr. 1. december 2004 227,29 17,94 352,21 
Pr. 1. september 2005 253,41 19,04 396,40 
Pr. 1. januar 2007 (253,41) (19,04) (396,40) 

Anm.: Den tyske moms hæves sandsynligvis i januar 2007.     

 
Momsforhøjelse i Tyskland vil alt andet lige slå igennem på både værdiafgif-
ten og momsen. I så fald vil prisstigningen også være større på røgtobak end 
andre varer. 
 
Afgifterne og de faktiske priser for to forskellige røgtobaksmærker er vist i 
tabel 6.83. Igen ses det, at såvel afgiften som prisen uden afgift er størst i 
Danmark.  
 
Tabel 6.84: Priser og afgifter for 200 gram finskåren røgtobak  

Mærke Land Detailpris Vægtafgift Værdiafgift  Punkt-
afgift i alt  

Moms Pris uden 
afgift 

    kr. pr. 300 gram 

Danmark 288,00 135,60 0,00 135,60 57,60 94,80Escort finskåren 
300 gram Tyskland 212,35 76,25 40,43 116,69 29,28 66,38

    kr. pr. 250 gram 

Danmark 209,00 113,00 0,00 113,00 41,80 54,20Home Roll 250 
gram Tyskland 148,75 63,55 28,32 91,87 20,51 36,37

Kilde: Tobaksindustrien og egne beregninger. 

 
Mængder svarer til pakningernes størrelse i detailhandlen i Danmark. Tyske 
priser pr. 1. september 2005, Escort omregnet fra pakninger af 400 g., Home 
Roll omregnet fra pakninger af 200 g. Danske priser pr. 27. februar 2006 
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6.7 Danskeres grænsehandel med tobak 

Grænsehandel med cigaretter ifølge GfK 
GfK har foretaget interviewundersøgelser af danskernes grænsehandel i 2004 
og 2005. 
 
Undersøgelsens resultater vedr. cigaretter fremgår af tabel 6.85. 
 
Tabel 6.85: Grænsehandel med cigaretter  

 Cigaretter 2004 2005 

  Mio. stk. 
Grænselandet Danske mærker 37 13 
    
 Udenlandske mærker 1 6 
 I alt 38 19 
Øvrige Danmark Danske mærker 224 198 
 Udenlandske mærker 118 88 
 I alt 342 287 
Danmark i alt Danske mærker 261 212 
 Udenlandske mærker 119 94 
 I alt 380 306 
- heraf hovedstad  117 87 

- heraf øvrige Østdanmark  46 43 

- heraf Fyn  37 29 

- heraf Sydjylland  70 48 

- heraf Østjylland  39 26 

- heraf Vestjylland  40 26 
- heraf Nordjylland  31 46 

Anm.:  Tallet for 2004 er fremkommet ved opregning af 4.kvt. jf. Status for grænsehandel 2005. 
Kilde: GfK.  
 
Det fremgår af tabel 6.85, at danskernes grænsehandel med cigaretter ifølge 
interviewene er faldet fra 380 mio. stk. i 2004 til 306 mio. stk. i 2005. 
 
Faldet har været størst i Grænselandet, hvilket stemmer fint overens med de 
tyske afgifts- og prisstigninger i 2004 og 2005. Siden december 2004 har 
Prince og flere andre cigaretmærker været dyrere i Tyskland end i Danmark.  
 
Grænsehandel med røgtobak ifølge GfK 
GfK-undersøgelsernes resultater vedr. røgtobak fremgår af tabel 6.86 
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Tabel 6.86: Grænsehandel med røgtobak ifølge GfK 

 Røgtobak 2004 2005 
  Mio. gram 
Grænselandet Rulletobak 58 38 
 Pibetobak 0 0 

 I alt 58 38 

Øvrige Danmark Rulletobak 126 98 
 Pibetobak 7 9 

 I alt 133 107 

Danmark i alt Rulletobak 184 136 
 Pibetobak 8 9 

 I alt 192 145 

- heraf hovedstad  0 9 
- heraf øvrige Østdanmark  7 21 
- heraf Fyn  35 31 
- heraf Sydjylland  135 42 
- heraf Østjylland  15 27 
- heraf Vestjylland  0 6 
- heraf Nordjylland  0 9 

Anm.:  Tallet for 2004 er fremkommet ved opregning af 4.kvt. jf. Status for grænsehandel 2005 
Kilde: GfK. 
 
Tabel 6.86 viser, at grænsehandlen med røgtobak ifølge interviewene også er 
faldet fra 2004 til 2005.  
 
Lige som det var tilfældet for cigaretter, har faldet også været større i Grænse-
landet end i resten af landet. 
 
Ved røgtobakken bør læseren i øvrigt tage i betragtning, at der er interviewet 
et begrænset antal mennesker, hvoraf en meget lille del har grænsehandlet 
røgtobak. Dette gælder ikke mindst i 2004, hvor årsniveauet er opregnet på 
baggrund af interview i et kvartal. Man bør derfor være meget varsom, inden 
man konkludere for meget på baggrund af tallene – ikke mindst, når de er 
opdelt på landsdele.   
 
Oplysninger fra Tobaksindustrien 
Skatteministeriet har også denne gang fået oplysninger fra branchen om salget 
til danskere i andre lande. Oplysningerne om salget på de enkelte markeder er 
fortrolige. Men det generelle billede er, at der ifølge disse oplysninger ikke er 
tegn på, at danskernes grænsehandel med cigaretter er ændret væsentligt siden 
Status over grænsehandel Juni 2005.  
 
Ligeledes har Tobaksindustrien oplyst følgende skøn for danskernes grænse-
handel med røgtobak.  
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Tabel 6.87: Salg af røgtobak mv. i grænseforretninger i Tyskland ifølge 
Tobaksindustrien 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  Mio. gram 

Finskåren 
røgtobak 364 457 475 475 477 376 

  Mio. stk. 

Cigaretpapir 692 714 714 718 598 459 
Kilde: Tobaksindustrien. 
 

Det fremgår af tabel 6.87, at Tobaksindustrien vurderer, at grænsehandlen 
med røgtobak fra 2004 til 2005 er faldet med  ca. 100 mio. g, hvilket svarer til 
ca. 20 pct.  
 
Smugleri og illegal handel 
Tobakskapitlet omhandler kun grænsehandel. Der vil dog af og til være tale 
om en glidende overgang. Eksempelvis vil en rejsende, der medtager 400 ci-
garetter fra Gran Canaria eller Polen til eget brug rent definitorisk være halvt 
smugler og halvt grænsehandler. Men den slags ”begrænset smugleri til eget 
brug” er medregnet i grænsehandelstallene i dette kapitel.  
 
Men organiseret indsmugling til videresalg er ikke indregnet. Det er meget 
vanskeligt at opgøre erhvervsmæssigt smugleri af cigaretter. Afsløret smugleri 
udgør jf. Kapitel 3 omkring 2 promille af det lovlige salg i Danmark. Det for-
hold at der hvert år afsløres smugleri af 10 – 20 mio. cigaretter tyder på, at der 
i et eller andet omfang er et marked for smuglercigaretter i Danmark. Det er 
også sandsynligt, at myndighederne kun afslører en mindre del af dette mar-
ked. Lige som ved grænsehandlen skal man endvidere være opmærksom på, 
at cigaretter fylder og vejer lidt set i forhold til, hvor store beløb der kan spa-
res. Prince kan købes til omkring 10 kr. pakken i Østeuropa (inkl. afgifter). Et 
meget usikkert skøn for omfanget kunne være 250 mio. stk. Skønnet er meget 
usikkert, og derfor ikke medregnet i beregningerne i dette kapitel. 
 
6.8 Udlændinges grænsehandel med tobak i Danmark 

Som det er vist i de foregående afsnit ligger de danske priser og afgifter på 
tobaksvarer højere end nogle lande og lavere end i andre. 
 
Turister fra en række lande har derfor et incitament til at grænsehandle ciga-
retter i Danmark. Men de har dog et større incitament til at grænsehandle i 
andre lande end Danmark. Det taler for, at en række turister, der alligevel skal 
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til Danmark, og som ikke skal til andre lande, hvor cigaretterne er billigere, 
vil grænsehandle i Danmark.  
 
Men turisterne i Danmark kan ikke blot vælge mellem, at købe cigaretter med 
hjem fra Danmark eller lade være. De kan også vælge mellem at købe de ciga-
retter, som de ryger på deres ferie i Danmark, eller tage dem med hjemmefra. 
Dette valg påvirker også den danske statskasse og den samlede samfundsøko-
nomi. 
 
De tyske afgifts- og prisstigninger fra 1. september 2005 betød, at prisen i den 
mest efterspurgte priskategori kom ca. 2 kr. over den danske. Men stigninger-
ne slog først igennem efter den traditionelle ferietid, så det er stadig meget 
svært  vurdere effekten. Endvidere har den danske prisstigning på 50 øre i 
januar 2006 reduceret prisforskellen for Prince og flere andre mærkevare ci-
garetter til lidt under 2 kr. pr. pakke.  
 
Skatteministeriet skøn over udlændinges køb af cigaretter fremgår af tabel 
6.88 Det fremgår, at omfanget sandsynligvis ikke er så stort endnu. Men den 
eventuelle tyske momsforhøjelse til januar kan muligvis være det, der skal til 
for at starte mere omfattende tysk grænsehandel i Danmark. Hvis det er til-
fældet kan der meget hurtigt komme en betydelig tysk grænsehandel i Dan-
mark. Betydningen er uddybet i næste afsnit. 
 
6.9 Virkninger af afgiftsændringer på tobaksvarer  

Dette afsnit indeholder provenu- og samfundsøkonomiske beregninger for 
ændringer i tobaksafgifterne efter en tysk momsforhøjelse.  
 
Beregningerne er behæftet med væsentlig usikkerhed.  
 
Selv små ændringer i afgifterne kan medføre store ændringer i  provenuet. 
 
Desuden kan provenutabet være uigenkaldeligt. Det er nemlig ikke sikkert, at 
grænsehandel, priser mv. vender tilbage til det nuværende niveau, selv om 
afgiften føres tilbage til det nuværende niveau. Men bør derfor ikke forvente, 
at man kan skrue tiden tilbage, hvis en afgiftsændring ikke får den ønskede 
effekt.  
 
Det er sandsynligt, at det kræver større prisforskelle at starte grænsehandel, 
end det kræver at fastholde grænsehandel, der allerede er etableret. Hvis en 
lille ændring i priserne netop er det sidste skub, der mangler for at starte en 
eksplosion i grænsehandlen, er det derfor ikke sikkert, at en efterfølgende 
annullering af afgiftsstigningen, vil bringe grænsehandlen tilbage til niveauet 
fra før afgiftsstigningen.  
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Disse forhold gælder både for danskernes grænsehandel i udlandet og for ud-
lændingenes grænsehandel i Danmark.  
 
Mere konkret er der fare for, at en afgiftsforhøjelse starter en mere systema-
tisk dansk grænsehandel, der kan blive meget vanskelig at stoppe igen. Her og 
nu gælder det især det sydlige EU. Fra udgangen af 2007 og frem vil dansker-
ne endvidere helt lovligt kunne grænsehandle store mængder fra det østlige 
EU, når de nuværende rejserestriktioner ophæves. 
 
Danske afgiftsændringer vil også kunne få betydelige statsfinansielle konse-
kvenser via udlændingene grænsehandel og forbrug i Danmark. Her er det 
både udlændinges forbrug på ferier her i landet og egentlig grænsehandel fra 
især tyskere, der tænkes på. Her kan selv små ændringer også medføre store 
og uigenkaldelige provenutab for den danske stat. 
 
I forbindelse med beregningerne i dette afsnit er der anvendt  følgende anta-
gelser: 
 
Tabel 6.88: Udvikling i cigaretforbruget 2000-2007 

År 
 

Salg af 
cigaretter 

i DK 

- heraf til 
udlændinge 

Samlet 
grænse-
handel 

cigaretter 

Salg af 
grovskåren 

tobak 

Salg af 
fin- 

skåren 
tobak 

Til pibe-
rygning2) 

Grænse- 
handel 

røgtobak

Samlet 
hjemme-
rulning  

Danskeres 
samlede 

forbrug af 
cigaretter4) 

  Mio. stk. Mio. gram Mio. stk. 

2000 7.050 50 900 1.0251) 1.0501) 475 450 2.050 9.950 

2001 7.200 50 900 9251) 9251) 450 475 1.875 9.925 

2002 7.150 50 900 825 900 425 475 1.775 9.775 

2003 7.8753) 60 800 725 850 400 475 1.650 10.265 

2004 8.1755) 75 625 675 725 375 450 1.475 10.200 

2005 8.0005) 100 500 550 575 350 375 1125 9.550 

2006 8.300 125 500 525 550 325 325 1075 9.750 

2007 8.500 200 500 500 525 300 200 1025 9.725 

1) Der er korrigeret for hamstringer op til afgiftsforhøjelsen i januar 2001, idet 2 x 75 mio. gram er flyttet fra 2000 til 
2001. 
2) Forbrug til piberygning er skøn især for tidligere år, mens niveauet i 2003 er bekræftet af Tobaksindustrien. 
3) Cigaretsalget bør måske reduceres med 150-175 mio. stk. i 2003, heraf ca. 100 mio. stk., der måske bør overføres  
til 2004, og resten på grund af engangslagerforskydninger mv. 
4) Eksklusive danskeres forbrug i udlandet, men inklusive udlændinges forbrug og køb i Danmark. Også eksklusive 
forbrug af indsmuglede cigaretter. 
5) Der bør måske korrigeres for ca. 105 mio. stk. for hamstring i 2004 før afgiftsforhøjelsen pr. 9. januar 2005. 
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Tabel 6.89: Udgangspunkt for tobaksmarkedet 2007 

  

kr. pr. 20 stk. 
Pris danske cigaretter mest solgte priskategori 31,50 
Gennemsnitspris Danmark 29,75 
Pris mest solgte priskategori Tyskland 
Gennemsnitspris Tyskland  

34,60 
33,52 

Gennemsnitspris “tax-free”, Øst- og Sydeuropa 20 
Dansk pris med cigarethylster hjemmerullet 21,25 
Tysk pris røgtobak til hjemmerulning 16,00 
  

Øre pr. stk. 
Dansk cigaretafgift i gennemsnit 83,9 
Dansk afgift på hjemmerullet cigaret med hylster i gennemsnit 1) 48,0 

1) Det er antaget, at ca. 75 pct. er hjemmerullet af finskåret tobak og 25 pct. er rullet af grov tobak. 
 
 

Tabel 6.90: Tobaksmarkedet 2007 

 Cigaretter 
Finskåren  
Røgtobak 

Groft skåret  
røgtobak 

 Mio. stk. Mio. gram 

Dansk salg med afgift 8.500 525 500 

- salg til udlændinge 200 ->0 ->0 

= Salg i Danmark til dan-
skere  

8.300   

+ Grænsehandel i Tysk-
land 

0 200 +>0 

+ Grænsehandel “tax-
free”, Syd- og Østeuropa  

500 +>0 +>0 

Beregnet dansk forbrug 8.800 725 500 

- heraf pibetobak   300 

 
Lige som i Status over grænsehandel 2005 har Skatteministeriet igen i år  
også lavet beregninger på, at den såkaldte ketchup-effekt slår igennem, såle-
des at tyskerne m.fl. begynder at grænsehandle i Danmark i betydeligt om-
fang. Ketchupeffekten er beskrevet uddybende i Rapport om grænsehandel 
2004.   
 
Udlændingenes grænsehandel kan som før nævnt både være egentlig grænse-
handel (til at tage med hjem), samt turisternes køb til forbrug på ferier i Dan-
mark.  
 
Lige som tidligere er det antaget, at ketchupeffekten indtræffer, når cigaret-
terne bliver mere end 2,5 kr. billigere i Danmark end i Tyskland.  
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Der er selvfølgelig stor usikkerhed, om hvornår denne ketchupeffekt indtræf-
fer, og om den overhovedet indtræffer. 
 
Ved uændrede priser uden afgift og uændrede punktafgifter i Danmark og 
Tyskland, vil prisen i Danmark være lidt over 3 kr. efter den eventuelle tyske 
momsforhøjelse fra 16 til 19 pct. 
 
De særlige forudsætningerne for ”ketchup-effekt-beregningerne” er vist i ta-
bel 6.91.  
 
Tabel 6.91: Tobaksmarkedet 2005 med ”ketchup-effekt” 

 Cigaretter 
Finskåren  
røgtobak 

Groft skåret  
røgtobak 

 Mio. stk. Mio. gram 

Dansk salg med afgift 8.700 525 500 

- salg til udlændinge 400 ->0 ->0 

= Salg i Danmark til 
dansk afgift 

8.300   

+ Grænsehandel i Tysk-
land 

0 200 +>0 

+ Grænsehandel “tax-
free”, Syd- og Østeuropa  

500 +>0 +>0 

Beregnet dansk forbrug 8.800 725 500 

- heraf pibetobak   300 

 
De forventede virkninger af afgiftsændringerne ved ketchup-effekt er vist i 
tabel 6.92. 
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Tabel 6.92: Forventede virkninger af afgiftsændringer på tobak med 
”ketchup-effekt” 

Pris 
Prince 

Dansk 
for-
brug  

Ud-
læn-
dinges 
køb i 
Dan-
mark  

Dansk 
køb i 
Tysk-
land  

Dansk 
køb 
Sydeu-
ropa 
mv.  

Dansk 
salg  til 
dan-
skere  

Dansk 
salg  

Dansk 
køb  i 
Tysk-
land 

Netto-
pro-
venu 

Netto 
sam-
fund  

Græn-
sehan-
del 

kr. pr. 
20 stk. 

Mio. stk. cigaretter 
Mio. gram  
røgtobak 

Mio. kr. 

37,5 8613 50 70 770 7773 635 560 885 -1113 675 
36,5 8644 60 35 725 7884 700 500 748 -934 524 
35,5 8675 70 0 680 7995 765 440 595 -764 372 
34,5 8706 80 0 635 8071 830 380 383 -646 279 
33,5 8738 110 0 590 8148 895 320 183 -509 186 
32,5 8769 155 0 545 8224 960 260 -14 -362 93 
31,5 8800 400 0 500 8300 1025 200 0 0 0 
30,5 8831 510 0 455 8376 1090 140 -165 189 -93 
29,5 8863 620 0 410 8453 1155 80 -355 359 -186 
28,5 8894 730 0 365 8529 1220 20 -567 513 -279 
27,5 8925 840 0 320 8605 1285 0 -801 650 -372 

 
Beregningerne skal forstås således: 20 Prince koster i dag 31,50 kr. En afgifts-
forhøjelse svarende til 1 kr. for 20 stk. vil medføre et fald i danskeres forbrug 
på ca. 31 mio. stk. Danskeres køb i Danmark vil falde med ca. 76 mio. stk., 
men til gengæld vil danskeres grænsehandel stige med ca. 45 mio. stk. ciga-
retter. Udlændinges grænsehandel i Danmark vil falde med ca. 245 mio. stk., 
da ”ketchup-effekten” vil være elimineret. 
 
Danskeres køb af røgtobak i Danmark vil falde med ca. 65 mio. gram, men 
grænsehandlen i Tyskland vil omvendt stige med 60 mio. gram.  
 
Med udenlandsk ketchup-effekt vil parallelforhøjelse af afgiften på cigaretter 
og røgtobak med 1 kr. pr. 20 stk. medføre et provenutab for staten på 14 mio. 
kr. Samfundsøkonomisk vil afgiftsforhøjelsen betyde et tab på 362 mio. kr. 
Effekten af den stigende danske grænsehandel kan opgøres til 93 mio. kr.  
 
Hvis det derimod antages, at ”ketchup-effekten” ikke udløses ved den tyske 
momsforhøjelse, bliver statens effekten på provenu positivt, da ændringen i 
det danske salg i denne situation er mindre, jf. udlændinges handel i Danmark 
falder med 45 mio. stk. mod 245 mio. stk. i beregningerne med ”ketchup-
effekt”. Det samfundsøkonomiske tab er dermed mindre jf. tabellen herunder, 
da en den store ændring i den udenlandske grænsehandel har store provenu-
mæssige konsekvenser. 
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Tabel 6.93: Forventede virkninger af afgiftsændringer på tobak uden 
”ketchup-effekt” 

Pris 
Prince 

Dansk 
for-
brug  

Ud-
læn-
din-
ges 
køb 
i 
Dan
mar
k  

Dansk 
køb i 
Tysk-
land  

Dansk 
køb 
Sydeu-
ropa 
mv.  

Dansk 
salg  til 
dan-
skere  

Dansk 
salg  

Dansk 
køb  i 
Tysk-
land 

Netto-
pro-
venu 

Netto 
sam-
fund  

Græn-
sehan-
del 

kr. pr. 
20 stk. 

Mio. stk. cigaretter 
Mio. gram  

røgtobak 
Mio. kr. 

37,5 8.613 50 70 770 7.773 635 560 1.112 -885 675 
36,5 8.644 60 35 725 7.884 700 500 975 -707 524 
35,5 8.675 70 0 680 7.995 765 440 823 -537 372 
34,5 8.706 80 0 635 8.071 830 380 610 -418 279 
33,5 8.738 110 0 590 8.148 895 320 410 -281 186 
32,5 8.769 155 0 545 8.224 960 260 213 -135 93 
31,5 8.800 200 0 500 8.300 1.025 200 0 0 0 
30,5 8.831 310 0 455 8.376 1.090 140 -156 198 -93 
29,5 8.863 420 0 410 8.453 1.155 80 -336 378 -186 
28,5 8.894 530 0 365 8.529 1.220 20 -538 542 -279 
27,5 8.925 640 0 320 8.605 1.285 0 -762 689 -372 

 
Som nævnt vides det ikke, hvornår ”ketchup-effekten” udløses. I de følgende 
beregninger er der taget udgangspunkt i, at ketchupeffekten ikke udløses ved 
en tysk momsstigning fra 16 til 19 procent.  
 
Tabel 6.94: Provenuvirkning af ændring af afgift på cigaretter og røgto-
bak uden ”ketchup-effekt” 

Pris  
Prince 

Provenu  
ved 

uændret 
adfærd 

Provenu 
ændret 
forbrug  

Provenu 
ændret 
grænse-
handel 

Provenu 
ændret 
uden-
landsk 

grænse-
handel 

Punktafgift 
i alt  

Moms 
uændret 
adfærd 

Moms 
ændret 
dansk 

grænse-
handel 

Moms 
ændret 
uden-
landsk 
handel 

Moms i 
alt 

Netto-
provenu 

kr. pr.  

20 stk. 
Mio. kr. 

37,5 2.286 -224 -612 -162 1.289 13 -135 -54 -176 1.112 
36,5 1.905 -179 -462 -145 1.118 11 -105 -49 -143 975 
35,5 1.524 -138 -324 -130 933 9 -74 -45 -110 823 
34,5 1.143 -99 -230 -115 699 7 -56 -40 -89 610 
33,5 762 -63 -145 -83 471 5 -37 -29 -61 410 
32,5 381 -30 -68 -40 243 3 -19 -14 -30 213 
31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30,5 -381 27 60 88 -206 -1 19 32 50 -156 
29,5 -762 51 112 167 -432 -3 37 62 96 -336 
28,5 -1.143 73 155 237 -678 -5 56 90 141 -538 
27,5 -1.524 91 189 299 -945 -7 74 116 183 -762 
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En afgiftsforhøjelse på 1 kr. vil umiddelbart medføre en provenugevinst på 
381 mio. kr. Afgiftsforhøjelsen vil dog medføre et lavere forbrug og en sti-
gende grænsehandel, fordi det bliver relativt billigere at handle i udlandet. 
Dertil kommer, at udlændinge vil reducere deres indkøb i Danmark. Tilsam-
men kan disse effekten opgøres til ca. 138 mio. kr. Gevinsten ved tobaksaf-
giftsforhøjelsen kan derfor isoleret opgøres til 243 mio. kr. Der er dog også en 
effekt på momsen. Ved en uændret udenlandsk grænsehandel i Danmark vil 
en højere afgift på cigaretter betyde en momsgevinst på ca. 3 mio. kr., men 
derfra skal trækkes momseffekten ved, at danskere lægger en større andel af 
deres indkøb i udlandet, samt det forhold at udlændinge reducerer deres græn-
sehandel i Danmark ved stigende priser. Netto kan momseffekten opgøres til 
et tab på 30 mio. kr., som skal fratrækkes provenuet. Den samlede gevinst for 
statskassen kan herefter opgøres til ca. 213 mio. kr. 
  
Der er ikke kun provenumæssige konsekvenser af at forhøje afgiften på tobak. 
Sundhedsomkostningerne og forvridningstabet i forbruget bør således indgå i 
de samfundsøkonomiske beregninger. Disse fremgår af tabellen herunder. 
 
Tabel 6.95: De samfundsøkonomiske virkninger af parallelle ændringer i 
afgift på cigaretter og røgtobak uden ”ketchup-effekt” 

Pris  
Prince 

Fald i 
sund-
hedsom-
kostnin-
ger  

Forvrid-
ning i 
forbrug 

Forvrid-
ning i 
grænse-
handel 

Netto-
gevinst 
ved 
udlæn-
dinges 
køb i 
Dan-
mark 

I alt 
nettosam
funds-
økono-
misk 
gevinst 

Heraf 
sam-
fundsø-
kono-
misk 
gevinst 
ved 
røgtobak 

Samlet 
sam-
fundsø-
kono-
misk 
gevinst 
for 
borgerne 

Samlet 
sam-
fundsø-
kono-
misk 
gevinst 
for 
staten 

kr. pr. 
20 stk. 

Mio. kr. 

37,5 131 -198 -663 -155 -885 -259 -2.128 1.112 
36,5 109 -161 -511 -144 -707 -210 -1.791 975 
35,5 87 -126 -365 -133 -537 -162 -1.447 823 
34,5 65 -92 -267 -124 -418 -118 -1.094 610 
33,5 44 -60 -174 -91 -281 -76 -735 410 
32,5 22 -29 -85 -43 -135 -37 -370 213 
31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
30,5 -22 28 81 111 198 34 376 -156 
29,5 -44 54 157 210 378 66 757 -336 
28,5 -65 79 229 298 542 95 1.144 -538 
27,5 -87 103 297 375 689 121 1.537 -762 

 
En forhøjelse af afgiften på tobak med 1 kr. vil betyde færre eksterne omkost-
ningerne i forbindelse med forbrug af tobak. I beregningerne er det antaget, at 
en cigaret eller et gram tobak påfører andre en omkostning på 60 øre i faktor-
priser  – svarende til 75 øre i forbrugerpriser.  
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Omvendt vil en række borgere ændre adfærd – ryge mindre og købe deres 
tobak i udlandet, hvilket vil indebære omkostninger for dem (såkaldte for-
vridningstab). Afgiftsforhøjelser vil tilsvarende reducere udlændinges køb i 
Danmark, hvilket vil betyde færre indtægter fra tobaksafgifter og moms til 
den danske statskasse. I alt vil en afgiftsstigning på 1 kr. betyde et samfunds-
mæssigt tab på 135 mio. kr. Den danske stat vinder godt nok 213 mio. kr., 
hvortil kommer, at sundhedsomkostningerne falder med 22 mio. kr., men de 
danske borgere taber derimod 370 mio. kr. 
 
For en uddybning af metoden henvises der til Rapport om grænsehandel 2000 
eller Rapport om grænsehandel 2004.   
 
I de foregående beregninger er det antaget, at en afgiftsstigning på cigaretter 
følges af en parallel forhøjelse af afgiften på røgtobak. Den seneste afgifts-
stigning på cigaretter blev dog ikke fulgt af en tilsvarende stigning. I tabel 
6.96 fremgår virkninger ved en isoleret afgiftsstigning på cigaretter. Der er 
igen antaget en afgiftsstigning svarende til en prisstigning på 1 kr. for 20 ciga-
retter. 
 
Det er antaget, at hjemmerulningen vil stige med 75 mio. gram for hver krone 
en pakke cigaretter bliver dyrere. Sådanne beregninger er forbundet med stor 
usikkerhed. Det er heller ikke sikkert, at prisfølsomheden er konstant over tid. 
I Rapport om grænsehandel 2004 fremgik det, at hjemmerulningen kunne 
stige med helt op til 150 mio. gram. Der er således brugt en forsigtig antagelse 
i forhold til tidligere beregninger. 
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Tabel 6.96: Forventede virkninger af isoleret afgiftsændring på cigaretter 
uden ”ketchup-effekt” med forsigtig antagelse om hjemmerulning 

Pris 
Prince 

Dansk 
for-
brug  

Ud-
læn-
din-
ges 
køb 
i 
Dan
mar
k  

Dansk 
køb i 
Tysk-
land  

Dansk 
køb 
Sydeu-
ropa 
mv.  

Dansk 
salg  til 
dan-
skere  

Dansk 
salg  

Dansk 
køb  i 
Tysk-
land 

Netto-
pro-
venu 

Netto 
sam-
fund  

Græn
se-
han-
del 

kr. pr. 20 
stk. 

Mio. stk. cigaretter 
Mio. gram  

røgtobak 
Mio. kr. 

37,5 8.613 50 70 770 7.323 1.475 200 921 -842 387 
36,5 8.644 60 35 725 7.509 1.400 200 817 -670 284 
35,5 8.675 70 0 680 7.695 1.325 200 698 -506 180 
34,5 8.706 80 0 635 7.846 1.250 200 518 -395 135 
33,5 8.738 110 0 590 7.998 1.175 200 349 -265 90 
32,5 8.769 155 0 545 8.149 1.100 200 183 -127 45 
31,5 8.800 200 0 500 8.300 1.025 200 0 0 0 
30,5 8.831 310 0 455 8.451 950 200 -127 189 -45 
29,5 8.863 420 0 410 8.603 875 200 -278 360 -90 
28,5 8.894 530 0 365 8.754 800 200 -453 514 -135 
27,5 8.925 640 0 320 8.905 725 0 -650 652 -180 

 
Sammenlignes resultaterne i tabel 6.92 og tabel 6.95 fremgår det, at der er et 
mindre nettoprovenu ved en isoleret afgiftsstigning på cigaretter. Dertil kom-
mer, at der er et større samfundsøkonomisk tab. Årsagen er, at ved en isoleret 
afgiftsstigning på cigaretter skabes der et endnu større afgiftsmæssigt incita-
ment til at hjemmerulle cigaretter. Det giver et samfundsøkonomisk tab, jf. at 
en ryger typisk ville foretrække en fabriksfremstillet cigaret frem for selv at 
rulle. Rygerens tid til at rulle cigaretter kunne med andre ord være anvendt 
bedre, da fabrikkerne er langt mere effektive.  
 
Dertil kommer, at det er uønskeligt fra et statsfinansielt synspunkt. Idet den 
nuværende afgift på en hjemmerullet cigaret kun svarer til lidt over halvdelen 
af den nuværende afgift på en typisk fabriksfremstillet cigaret. 
 
Resultaterne af de to beregninger fremgår i detaljer herunder. 
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Tabel 6.97: Provenuvirkning af en forhøjelse af dansk afgift med 1 kr. pr. 
pakke  

 
Parallel forhøjelse af 

cigaretter og røgtobak 
Isoleret afgiftsforhøjelse 

på cigaretter 
 Mio. kr. 
Uændret mængde, punktafgift 381 340 
Ændret forbrug, punktafgift -30 -57 
Ændret grænsehandel, punktaf-
gift -68 -40 
Ændret salg til udlændinge, 
punktafgift -40 -40 
I alt punktafgift 243 203 
Moms, uændret adfærd 3 3 
Moms, ændret grænsehandel -19 -9 
Moms, ændret grænsehandel, 
udlændinge -14 -14 
Moms netto -30 -20 
Nettoprovenu 213 183 
- heraf ændret adfærd -171 -160 
  
Ændret adfærd i pct. af provenu 
ved uændret mængde -44 -47 

 
Som det fremgår af tabellen er provenuet størst ved en parallelforhøjelse. 
Dermed sikres det at prisforhøjelsen bliver 1 kr. for 20 stk., uanset om der er 
tale om fabriksfremstillede eller hjemmerullede cigaretter. I modsat – ved en 
isoleret forhøjelse af cigaretafgiften – fald vil en hjemmerullet cigaret blive 
relativt billigere. Det fremgår desuden at en parallel forhøjelse af tobaksafgif-
terne vil have en højere selvfinansieringsgrad end en isoleret forhøjelse af 
cigaretafgiften. 
 
Set i forhold til provenuet vil der samfundsøkonomisk også være tale om et 
større tab ved en isoleret afgiftsforhøjelse på cigaretter, jf. tabellen herunder. 
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Tabel 6.98: Samfundsøkonomisk virkning af en forhøjelse af dansk afgift 
med 1 kr. pr. pakke 

 
Parallel forhøjelse  

af cigaretter og røgto-
bak 

Isoleret afgifts-
forhøjelse på cigaretter 

 Mio. kr. 
Helbredsvirkning 22 19 
Forbrugsforvridning -29 -55 
Grænsehandelsforvridning -85 -48 
Udlændinge -43 -43 
Netto samfund -135 -127 
- heraf staten 213 183 
- heraf borgene  -370 -329 
- heraf helbredsvirkning 22 19 
 Pct. 
Nettosamfundstab i pct. af netto-
provenugevinst -63 -69 

 
Effekten på sundhedsomkostninger vil være størst ved en parallel forhøjelse i 
modsætning til en isoleret forhøjelse på cigaretter. Den isolerede forhøjelse vil 
give rygere incitament til at hjemmerulle, og dermed begrænses forbruget 
ikke i samme omfang som ved en parallel forhøjelse. På grund af, at der ikke 
vil ske en indenlandsk forskydning fra fabriksfremstillede cigaretter til hjem-
merullede cigaretter, vil nettoprovenugevinsten for staten som nævnt tidligere 
være større ved en parallel forhøjelse. Gevinsten for staten kan opgøres til 213 
mio. ved en parallel forhøjelse og 183 mio. kr. ved en isoleret forhøjelse af 
cigaretafgiften. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis udlændinges 
grænsehandel er i ”ketchup-punktet”, vil det ikke blot være samfundet som 
helhed, der lider et tab. Staten vil isoleret set også få et provenutab på 14 mio. 
kr. jf. tabel 6.92, da en forhøjelse af de danske afgifter vil få en meget kraftig 
effekt på udlændinges grænsehandel i Danmark.  
 
Hovedkonklusionerne er således, at ud fra et sundhedsmæssigt, ud fra et stats-
finansielt og ud fra et samfundsmæssigt synspunkt vil det være mest fordelag-
tigt at hæve både cigaretafgiften og røgtobaksafgiften parallelt, hvis man øn-
sker opnå et givet merprovenu. Men man bør være opmærksom på, at selv 
små forhøjelser af de danske afgifter både kan påvirke udlændinges køb i 
Danmark og danskernes køb i udlandet meget voldsomt. Det kan derfor ikke 
afvises, at en forhøjelse af de danske cigaretafgifter vil medføre et provenu-
tab. Dette provenutab kan endog være uigenkaldeligt. 
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