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Skatteministeriet 

Att.: Matilde Fischer 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

8. august 2018 

Alkoholdirektiv – klassificering og definitioner 

Dansk Erhverv har den 18. juni 2018 modtaget et direktivforslag KOM (2018) 334, der har til for-

mål at forbedre den reguleringsmæssige ramme for klassificering og definitioner af de forskellige 

typer alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt den retlige ramme for reducerede satser og fri-

tagelser, i høring.   
 

Dansk Erhverv mener umiddelbart, at det er positivt, at man vil forbedre den reguleringsmæssige 

ramme for klassificering og definitioner af forskellige typer af alkohol, da der har været flere til-

fælde af, at ens produkter er blevet behandlet forskelligt i to eller flere medlemslande. 

 

Dansk Erhverv mener dog, at det nye punkt 3 til artikel 12 af 92/93/EØF er for restriktiv, idet den 

udelukker ciderprodukter, der har været produceret i EU i over 50 år, og som er blevet produceret 

i Danmark igennem de sidste 20 år. 

En så restriktiv formulering vil: 

 udelukke brugen af andre frugter eller frugtsmag. 

 udelukke chaptalisering, der er tilsætning af sukker, der specielt bruges i norden for at 

kompensere for manglende sol. Det er også en praksis der bruges i produktion af traditio-

nel druevins-produktion. 

 give anledning til administrative fejl, da den ikke harmonerer med tilladte tilsætninger til 

cider, jf. EUs “Food additives database” 

https://webgate.ec.europa.eu/foods system/main/?event=category.view&identifier=157 

 

Da dette punkt vil være den eneste juridiske definition af cider, er det nødvendigt, at den er præ-

cis, og at den svarer til virkeligheden i alle de ciderproducerende EU-lande. Dansk Erhverv vil på 

den baggrund derfor opfordre til, at formuleringen ændres til følgende:  

 

"3. Betegnelsen “cider" (inklusiv “perry”): en drikkevare med et virkeligt alkohol-

indhold udtrykt i volumen på over 1,2 % men ikke over 8,5 % opnået ved fermente-

ring af æblesaft, pæresaft eller en blanding af disse to, med eller uden sukker, med 

tilladte tilsætningsstoffer, frugtsmag, uden tilsætning af anden alkohol eller andre 

alkoholholdige drikkevarer; bortset fra den alkohol der anvendes som smags-bæ-

rer”. 

https://webgate.ec.europa.eu/foods
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Dansk Erhverv vil gøre opmærksom på, at grundlaget for mange virksomheder i DK og EU er 

afhængig af, at formuleringen ændres. 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


