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SAMMANFATTNING

alkoholdrycker, kombinationenför beskattning medDagens system av
gmndavgzft relaterad till alkoholhalten ochär en pro-somav en

detaljhandelspriset exkl. mervärdeskattcentavgift beräknadärsom
bådeblir beroende dryckensdryckesskattens storlekinnebär att av

föreslås dryckesskat-I betänkandetalkoholstyrka och dess värde. att
till dryckens alkoholhalt ochskall relaterasi stället uteslutandeten
Vidare förordas dryckes-enligt progressiv skatteskala. attuttas en

alko-för allaenligt skattemodell densammaärskatt uttas somen
vin, starköl och öl.för spritdrycker,holdrycker, dvs

Skälen för förslaget

teknisktalkoholbeskattningdagens ärI utredningen konstateras att
förstå. nuvarandesvår Invändningarna detkrånglig och motatt

alkoholpolitiskadeemellertid framför allt sikte attsystemet tar
Dettagällande ordning.förmålen tillgodoses inominte fullt ut ramen

önskemålet beskattningenstödsärskilt medgäller styraatt av
drycker.alkoholkonsumtionen alkoholsvagaremot

alkoholbeskattnin tillprogressivinslagetkommerFör närvarande gav
skildatillämpas förskillnader i skatteuttagdeuttryck somgenom

ochför vinför spritdryckerProcentavgiften högre ändryckesslag. är
så spritdrycker beskattasalkoholen igrundavgiften utformadär att

hårdarestarkvin beskattasihårdare starkvin och alkoholenidenän
någon progressivitet i beskatt-inteDäremot finns deti lättvinän etc.

alkohol-spritdrycker denFör ärdryckesslag.inomningen resp.
utformadgrundavgiften,skatten,relaterade delen pro-som enav

dryckesslagcninomalkoholenskatt, medan denportionell rena
alkoholhalthögreöl beskattas lägrestarköl ochstarkvin, lättvin,

drycken har.

värdeskatt och ärutformadprocentavgiftenGenom äratt som en
oberoendeheltfår varuvärdeförhållandevis dryckenshög av-

blirFöljdenbeskattningen.alkoholinnehållet igenomslagstortett-
gångermånga beskattasdryckdyrarealkoholsvagareatt menen

förhållandedryck. Dettaalkoholstarkarebilligarehögre än menen
Ivinerna.dyrarebeskattningen depåtagligt gällerdetblir när av
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förhållande måstebilligaretill de vinerna dryckesskatten för kvalitets-
vinerna betraktas oproportionellt hög.som

Ibetänkandet redovisas de olägenheter förknippade medärsom pro-
Slutsatsencentavgiften. procentavgiften bör slopas eftersomär att

i flera fall motverkar eftersträvade styrningenden den konsumtio-av
alkoholsvagare drycker och dessutom bidrar till göramot attnen

oöverskådligalkoholbeskattningen komplicerad.och

Förslag till dryckesskattny

förslaget tillDryckesskatten bör enligt relateras endast dryckens
efter progressiv skatteskala, dvs. denalkoholhalt och tas ut renaen

hårdare högre alkoholhalt drycken har.alkoholen beskattas
alkoholdryckerFörslaget möjligt inordna alladetgör att oavsett

i enhetligt skattesystem.dryckesslag inkl. maltdrycker ett- -

utredningen varit in-En förutsättningarna för har statensattav
oförändrade. Dessutom hardryckesskatten skallkomster vara enav

prisförändringarna för dryckervarit begränsasträvan att som svarar
förändring till heltförsäljningsvolymen. Enför andelstor enaven

omfattandeemellertid ovillkorligen med sigskatt föralkoholrelaterad
dryckerna.prisändringar för delen av

priset för dryckerdärmed ökartill skatten ochFörslaget leder att --
låg produktionskostnad, medaninköps- elleralkoholhalt ochmed hög

låg inköps- elleralkoholhalt eller högminskar för drycker medden
produktionskostnad.

tillleder förslagetinköpskostnadermycket högaFör medvaror
till huvud-Med hänsyn detpåtagliga prissänkningar.skatte- och att

små försäljningsvolymer ochmycketsig drycker medsakligen rör om
förhållandevisskatteomläggning kommerefter attäven varaensom

från alkoholpolitiskaprissänkningar kunna godtasbör dessa ut-dyra
gångspunkter.

ölstarköl ochBeskattningen av

påöl beskattas sättstarköl ochinnebärFörslaget att somsamma
beskattningenanpassningfullständigalkoholdrycker. EnÖvriga av

starkölskattesänkning förbetydandeleda tillskullemaltdrycker en



Sammanfattning 11SOU 199152

Avhöjning skatten för öl. alkoholpolitiskamotsvarandeoch aven
sådangenomföra förändring.inte lämpligt i slagskäl detär att ett en

förändringaremellertid vissaföreslagna skatteskalan innebärDen
ordning. Skatten för starköl alkoholhaltjämfört dagensmed vars

föreslåsfyra viktprocent bli 75fem volymprocentöverstiger öre
föreslåsalkoholhaltliter i För starköl lägredag. medhögre än attper

föreslåsför öl25 liter. Dryckesskattensänks med 1 krskatten öre per
principen beskatt-I konsekvens med80 liter.öka med öre attper

alkoholdrycker,samtligaskall enhetlig förningen oavsettvara
förslås bestämts medskattesatser hardryckesslag, deatt som

förhållandena tillämpligaoch öl skallutgångspunkt för starköli vara
alkoholinnehåll.drycker med motsvarandeför andraäven

EG

målskattesatser för alkoholdryckertill minimi- ochförslagDet som
från utredningensEG skiljer siginomdiskuterasnärvarandeför

till viss delbeskattningens höjd ochframför allt det gällerförslag när
ordningskattläggning. En därockså förgäller metodernavad det

frånutgår alkoholhalten tordealkoholdrycker i högre gradskatten
förtill vadlagstiftningensvenskadenemellertid närmasnarast som

EGs linje.bliförväntasframtiden kan

Ikraftträdande

skattereglernaföreslagnabedömning bör deutredningensEnligt nya
från januari 1992.1dentillämpaskunna
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LAGFÖRSLAG

Förslag till
1977306 dryckesskattLag ändring i lagen 0mom

dryckesskattfråga 1977306lagenföreskrivs iHärigenom omom
gälla§ skall upphöradels 11 attatt

följande lydelse.§ ha10 skalldels att

lydelseNuvarande

ochutgår gntndavgzjmedvinspritdrycker ochSkatten10 en
stycket.i femteinteprocentavgift sägsannatomen

frågailiterGrundavgiften utgör omper
alkohol,hel volymprocentvarje32 förkronaspritdrycker I öre

starkvin 21 kronor,
508 kronorvolymprocent öre,sjualkoholhaltlättvin med överen

kr 25lättvin 11 öre.annat
39vinoch förspritdtycker 60förProcentavgiften utgör procent

detaljhandelspriset.procent av
detaljhandelsbolagetförstås prisdetdetaljhandelsprisetMed som

lagenenligtoch skattexklusivedisk,försäljningvidtillämpar över pant
mervärdeskatt.1968430 om

utgår dock7 volymprocentalkoholhalt högstlättvin medFör aven
procentavgift.ingen

lydelseFöreslagen

beloppmedmaltdiyckerochvinspritdrycker,Skatten uttas10 §
uppställning.framgår följandeavsom
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Alkoholhalt, Skatt, kronor literper

volymprocent grundbelopp tilläggsbelopp

2,25 högst 3,5över 350 -
3,5 5 10-- -

5 7 12-- -

7 10 1710 -

10 13 2670 -
13 16 3660 -

16 19 4750 -

19 24 4750 510 för varje hel
volymprocent som
överstiger 19

24 29 73-- 550 för varje hel
volymprocent som
överstiger 24

29 62034 10050 för varje hel
volymprocent som
överstiger 29

39 13150 740 varje34 för hel
volymprocent som
överstiger 34

16850 750 för varje hel39
volymprocent som
överstiger 39

fråga alkoholhalt överstiger 19 volymprocent skallI dryckerom vars
uppgår awundning sketill hel volymprocentalkoholhalten delom av

uppåt volymprocenttal.till helanärmast
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krafti denlag träderDenna

1 1984158.omtrycktLagen

2 1990144lydelseSenaste
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INLEDNING1

uppdragUtredningens1.1 m.m.

utredaresärskildtillkallaregeringenbeslutade1989 attI oktober en
alkoholhaltigafrågan beskattningenför utreda198906Fi att avom

drycker.

underhar arbetat namnetutredningenUtgångspunkten för som-
198951dir.direktivenenligtskullealkoholskatteutredningen vara-

ochalkoholdrycker,beskattningendärskattesystemskapa avettatt
närvarande bestämsförgradockså i änpriset, högre avdärmed

åstadkomma skattesys-Syftet skulle ettalkoholhalt. attdryckens vara
dessutomochalkoholdryckersamtligaenhetligt förärtem som

produkterolikamellanvalförhållande till konsumentensineutralt
denutredaren prövabordeVidarealkoholstyrka. omlikvärdigmed

ändamålsenlig ochmaltdrycker ärklassindelningen omnuvarande av
direktivenEnligtenhetligt skattesystem.igår inordna ettden att

enhetligt skattesystemtillförslagbeakta ettutredaren ettborde att
tillledainteövergångsåtgärder för attmedkompletterasbehövakan

uppdragetIprodukter.på vissaprisförändringardrastiskaförallt
skatt-förreglernagällandehuruvida deockså undersökaingick att

prissätt-debelysaändamålsenliga och närmareattskyldighet ärm.m.
alkoholbolagen.tillämpasningsmetoder avsom

alkoholpolitis-dryckesskattensbeaktaockså haftharUtredningen att
debeskattningenaspekternaalkoholpolitiska avDebetydelse.ka

i allt störretid betonatsunderhardryckernaalkoholhaltiga senare
alkoholpolitiken ärsvenskai deninslagväsentligtEttutsträckning.

och överalkoholkonsumtionen styraatttotaladenminskasträvan att
prissätt-därmedochBeskattningendrycker.alkoholsvagaretillden

länge.sedansyftei dettautnyttjatsharalkoholdryckerningen av
håller konstantalkoholdryckernasäkerställa enattAvsikten är att

andraförlångsammare änblirinteprisutvecklingenprisnivå därhög
inriktasökaprisdifferentieringmedochkonsumtionsvaror att

dryckerna.dekonsumtionen svagare

gällthar nyttettutredningsuppdraget attförförutsättningSom en
dryckes-inkomsterinnebära avbör statensinte attskattesystem
vadbeaktaockså hafthar somattUtredarenminskar.hanteringen
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i direktiven dir. angåendesägs 19845 utredningsförslagens
inriktning, nämligen alla förslag skall kunna genomförasatt med
oförändrade eller minskade och i direktiven dir. 198843resurser

EG-aspekter skall beaktas i utredningsarbetet.attom

Under utredningsarbetet såvälhar uppgifter inhämtats muntligt som
angåendeskriftligt effekter prissättningen olika skatte-av

förändringar. Utredningens Ingvar Danielsson har gjortexpert om-
fattande analyser hur skatten och priset spritdrycker och vinav
påverkas olikamed skattemodeller och skatteskalor.

På utredningens haruppdrag vidare högskolelektorn i national-
ekonomi, Bengt Assarsson, beräknat priselasticiteten för olika
alkoholdrycker.
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ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN2

Inledning2.1

totalaminska denalkoholpolitikenMålet ärsvenskaför den att
motverkaochförebyggasamhället ochialkoholkonsumtionen att

till delvilarinsatsernaalkoholpolitiskaDealkoholmissbruk. stor
förregelsystemomfattandeochförebyggande arbeteaktivt ettett

alkoholhanteringen.

till-alkoholdryckernasbegränsasyftar tillAlkohollagstiftningen att
för tillverk-restriktiv ordningstödDetta sker medgänglighet. av en

beskattnings-pris- ochaktivdryckerhandel medochning samt enav
politik.

förbe-huvudsakialkoholdryckerna ärstarkaredeHanteringen av
öldetaljhandel medParti- ochtvå monopolföretag.hållen statliga

från sidasamhälletsalkoholdryckerservering styrs genomsamt av
ocksåbegränsasTillgänglighetentillstånds- tillsynsregler.och av

försäljningstider.ålderskrav ochbestämmelser t.ex.om

handel1977293i lagenhuvudsakligenreglerasAlkoholhandeln om
tekniskförsäljning1961181iLHD och lagendrycker avmed om

LETA.alkoholhaltigasprit och preparat

1977292i lagenfinnstillverkningreglerochDefinitioner m.m.om
LTD.drycker,tillverkning m.m.avom

1977306i lagenbeskattning finnsbestämmelsernacentralaDe om
finnsdryckesskattenförFörfarandereglernaLDS.dryckesskattom

LPP.prisregleringsavgifteroch1984151 punktskatteri lagen om
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2.2 Historik

Bakgrund1

I Sverige har det sedan medeltiden funnits regler beskattningom av
alkohol. Men det först i mitten 1800-talet lagstiftningensvar av som
utformning kom betingas alkoholpolitiska Genomskäl. årsatt 1855av

k brännvinsreform, ståndkom till de problems som p.g.a. av som
förorsakades den omfattande brännvinskonsumtionen, blev till-av
verkning och handel med brännvin lagreglerad. Husbehovsbränning
har sedan dess varit förbjuden Sverige.i

Under 1900-talet har alkohollagstiftningen föremålvarit för störretre
reformer. årsDen första, 1917 reform, präglades s.k. Brattsys-detav

Detta innebar detaljerade restriktionertemet. medsystem mot-
bokstvång. Genom den reform trädde i kraft i oktober 1955som

dåslopades motbokskravet och gällande restriktioner i form av
inköpsregistrering Tyngdpunktenbort. lades itogs större ut-m.m.
sträckning förebyggande åtgärder information och undervis-som
ning. Förhoppningen reformdenna skulle leda till minskadatt
alkoholkonsumtion årinfriades inte 1966och tillkallades den
alkoholpolitiska utredningen APU korn arbeta i tionärmareattsom
år.

gångUnder arbetets lade APU Organisationenfram delförslagtre
för Mellanölsfråganutskänkningskontrollen, Fi 19705, SOU

Åtgärder197166 och hembränning DsFi 19749.mot

frågaI mellanöl, dvs. öl högst 3,6 viktprocentmed alkohol, leddeom
årAPUs lS-årsgränsförslag till det 1972 infördes för inköpatt en av

årmellanöl. Härefter kom riksdagen 1976redan fattaatt ett
SkUprincipbeslut 19757664, 384rskr. mellanölet skulleattom

frånavskaffas juliden 1 1977.

APU alkoholområdet.lät utföra rad undersökningar I syfte atten
kartlägga olika samhällsgruppers alkoholvanor och attityder till

tvåalkohol genomfördes sociologiska undersökningar riks-ett
representativt urval befolkningen. SvenskaUndersökningarnaav --
folkets alkoholvanor och alkoholattityder Ungdomens alkoholva-samt

och alkoholattityder SOUpublicerades i 197177. Prispolitikensnor --
Efterfrågansamband med alkoholkonsumtionen belystes i rapporten

Sverige SOUrusdrycker i 197291. Resultaten dessa under-av
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APUs förslaggrund förligga tilldelarrelevantakom isökningar att
utformas.alkoholpolitiken bordehurom

SOU 197490-slutbetänkandeAPU sittavlämnade1974I december
detaljerade förslagochomfattandeinnehöllAlkoholpolitik,93 som

förBetänkandetalkoholpolitiken. utsattesutformningen enavom
särskildtillkalladeregeringenochremisskritikomfattande en

Gruppen fickalkoholpolitiken.frågor avseendeförberedningsgrupp
alkoholpolitiken. Bered-bedömningsamladi uppdrag göraatt aven

förtill denligga grund19771S komDs attningsgruppens rapport
år 1977.genomfördesreform som

ochskatte-förslagutredningensAlkoholpolitiska nytt2.2.2 ettom
prissystem

förbetydelsefrågorlåg allabehandlaIAPUs uppdrag avatt som var
utredningenavlämnadeslutbetänkandei sittalkoholpolitiken och

bakgrundMotalkoholpolitisktsamlattill avförslag program.ett
föreslogalkoholpolitiskt instrumentbetydelsebeskattningens som

vin.ochspritförprissystemskatte-ochAPU nyttett

så fickdenutformasbordeprissättningen attUtgångspunkten attvar
Prisernaalkoholdrycker.konsumtionenåterhållande verkan aven

så konsum-också differentierasnivå attpåhållas högborde menen
då gällandeansågAPUprodukterna. atttill destyrdestionen svagare

främstdärförbordeprispolitikenfortsattaDenawägda.välpriser var
prisnivåns relativa läge.etableradeupprätthålla dentillsyfta att

enhetligmedskulleskatt uti korthet tasinnebarförslag enAPUs att
ochspritomsättningalkoholbolagensprocent80 avskattesats

dådetså svaradeden motbestämmasskulle attSkattesatsenvin.
eftersprithanteringalkoholbolagensöverskottetsamladeaktuella av

skulleDettavinst.skälig systemochomkostnaderföravdrag
högoförändrathållasmåsteprisernamedföraautomatiskt enatt

ihop.skullefortsättningenisprithanteringen ävennivå, eftersom
skattefrågablevÄven längreintehärigenomprissättningen enom
grundernainflytandebehållaändå sitt attriksdagen genomskulle

iskillnaderexempelvis attskulleDeti lag.fastställas angesskulle
något sinibeaktas,skulleanskaffningskostnad somochalkoholstyrka

progressivalkoholstyrkanförhållande tillitillledaskulletur en
typiskprisetinnebarförslag attEtt enprissättning. annat

minstprisernaskulleVidarehöjas. enkunnaskullemissbruksvara
prisutvecklingen.allmännatill denåretgång anpassasom
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APUs betänkande blev föremålnämnts för omfattandesom en
remissbehandling. Remissinstanserna riktade kritik utredningensmot
förslag i flera avseenden och förde framäven förslag. Dennya
tidigare nämnda beredningsgruppen fick därför i uppdrag redovisaatt

samlat underlag förett regeringens ställningstagande till de alkohol-
frågorna.politiska

2.2.3 Beredningsgruppen förslag

I sin framhöll beredningsgruppenrapport råddedet inte någraatt
delade meningar nödvändigheten utnyttja prismekanismenattom av
som alkoholpolitiskt instrument hållaett i syfte tillbaka konsum-att
tionen alkoholhaltiga drycker. Priserna såledesskulle sättas relativtav
högt och till den allmänna prisutvecklingen. En medvetenanpassas
prisdifferentiering förmåntill för de dryckerna ansågssvagare
alkoholpolitiskt välgrundad. Enligt beredningsgruppen kunde man av
APUs uttalanden priserna i välatt awägda drastort settom var
slutsatsen det gällande skattesystemet bådeatt hade utformats och
tillämpats i överensstämmelse målsättningmed den APU hadesom
ställt för det Fördelen APUsmedsystemet. skulleupp nya system
därför i första hand någon riksdagsprövning föreslagnaattvara av
prishöjningar inte skulle erfordras framtiden.i Beredningsgruppen
konstaterade APUsäven skulleatt, förenligt medsystemom vara
regeringsformen och bestämmelserna riksdagens exklusivaom

fråganbeskattningsrätt, kvarstod inte prissättningen alkohol-om av
sådandrycker vikt riksdagens direkta inflytande bordeattvar av

behållas.

Beredningsgruppen förordade då rådandedärför den ordningenatt
bestå,borde bestämmelserna dryckesskatt bordeattmen om

sammanföras till lag. Vidare föreslog vissaen gemensam gruppen
ändringar i syfte harmonisera reglerna till övriga regleratt
punktskatteområdet och den särskilda tillverkningsavgiften vinatt
skulle slopas. Beredningsgruppen ocksåföreslog skattesatsernaatt
skulle höjas.

års2.2.4 1977 reform

Den nuvarande alkohollagstiftningen påvilar i årshuvudsak 1977
beslut alkoholpolitiken prop.197677108, SkU 40, rskr. 231,om
varigenom riksdagen samlat alkoholpolitiskt Iantog ett program.
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alkoholpolitiken ärmålsättningen med attbeslutet attangavs
åstadkommaalkoholmissbrukmotverka samt attoch enförebygga

Isamhället.ialkoholkonsumtionentotaladenbegränsning av
alkoholdryckerockså beskattningenfastslogsriksdagsbeslutet att av

Prisernainstrument.alkoholpolitisktanvändasskall ettsom
prisut-allmännafölja denochhögaskallalkoholhaltiga drycker vara

och skatte-pris-132-133prop.anfördes attVidarevecklingen. s.
konsumtionenhålla tillbaka utantillbarasyfta intepolitiken bör att

drycker-alkoholsvagaretill dekonsumtionenockså till överatt styra
na.

beskattningenSärskilt2.2.5 om

bestämmel-års bl.a.reform1977 attinnebartidigareSom nämntär
till lag.sammanfördesdryckesskatt enomserna

tillkombeskattningenutformningenförHuvudprinciperna av
då skattereglerna30BevU196390,år prop.1963redanemellertid

alkohol-tillrelateradbeskattningenväsentligt förändrades att
minskaönskemålen delstillgodose attdå villeRedanhalten. man

Denalternativ.alkoholsvagaretilldendels överkonsumtionen, styra
ifannsreformalkoholpolitiskaårs1977föregälldereglering som

1961180vin, lagensprit och omskatt1957209lagen om
ochtillverkning1960252och lagenvinsprit och omtillverkning av
fördetinnebarReglerna attläskedrycker.ochmalt-beskattning av

grundavgifti formomsättningsskatt perutgick enspritdrycker aven
Pådetaljhandelspriset.tillrelaterad sammaprocentavgiftochliter en

sådifferentierad attspritdryckerförgrundavgifteni dagsätt varsom
dryckerna.ialkoholvolymprocentvarjeförutgickbeloppvisstett

särskild till-utgick dessutomriketinomtillverkat envinFör varsom
grundavgift.utgickläskedryckerochmalt-förverkningsavgift och en

utsträckningmindreibeskattningenhadeårs ändringar1963Före
förgrundavgiftenochdryckernaialkoholhaltentillrelateradvarit

olikafyraendastdifferentierad grupper.varithadespritdrycker
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2.3 Alkoholhanteringen

2.3.1 Alkoholdryckemas klassificering

Dryckerna indelas efter tillverkningssätt och alkoholhalt i sprit-
drycker, vin och maltdrycker. De sistnämnda indelas i starköl, öl och
lättöl. Definitionerna dryckerna finns i LTD. Till alkoholdryckerav
hänförs i alkohollagstiftningen spritdrycker, vin, starköl och öl, medan
lättöl behandlas alkoholfri drycksom

Med spritdryck sprit avsedd förtärasär dryck ochattavses som som
har alkoholhalt 1,8 viktprocent.än Vin och maltdrycksom en av mer

dock inte 1-2sprit §§ LTD.anses som

Med vin dryck framställdär jäsning saftavses som genom av av
druvor, fruktbär, eller rabarber innehålleroch 1,8änsom mer
viktprocent högst 22 volymprocent alkohol. Vin kallas lättvinmen om
det har alkoholhalt högst 15 volymprocent och starkvinen av om
alkoholhalten överstiger 15 22 volymprocent 3 § LTD.men

Med maltdryck jäst, odestillerad dryck framställdär medavses som
torkat eller malt huvudsakligt extraktgivanderostat Starkölämne.som

maltdryck innehållerär 2,8 viktprocentän alkohol och öl ärsom mer
maltdryck alkoholhalt överstiger 1,8 inte 2,8 viktprocentvars men

§4 LTD.

Alkoholstyrkan antingen i vikt- eller volymprocent. Livsmedels-anges
verket har i tillämpningskungörelse SLV FS 19848 meddelaten
föreskrifter märkning det gällernär alkoholhalten i livsmedel.om
Enligt dessa föreskrifter 7 kap. 8 § skall högsta alkoholhalten för öl
och starköl i viktprocent, alkoholhaltenmedan för vin ochanges
spritdrycker skall i volymprocent. 1,8 viktprocent motsvararanges ca
2,2 volymprocent; 2,8 viktprocent 3,5 volymprocent.motsvarar ca

2.3.2 Tillverkning

fårSprit inte tillverkas tillstånd fåroch spritdrycker tillverkasutan
Spritendast Vin AB. Socialstyrelsen tillstånds- och till-ärav

Ocksåsynsmyndighet. tillverkning vin, starköl och öl kräverav
tillstånd, det inte sig tillverkningrör i hemmet för behov.egetom om
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fåröverstiger 4,5 viktprocentalkoholhaltStarköl med somen
förtillverkas enbart export.

Handel med drycker2.3.3

får sälja sina dryckerstarköl och ölvin,spritdrycker,Tillverkare av
i LHD.reglerenligt

spritdrycker,partihandel medochför importLHD skall detEnligt
partihan-i LHD kallataktiebolag,särskiltstarköl finnasochvin ett

Också detaljhandelnförSprit AB.Vindelsbolag, ägerstatensom
detaljhandels-i LHD kallataktiebolagstatligtfinnasskall det ett -

AB.Systembolagetbolag

får medoch starkölvinspritdrycker,partihandel medochImport av
Sprit. Detaljhandel medVinbedrivas endastundantagvissa av

Systembolaget.får bedrivas endaststarkölochvinspritdrycker, av
tillstånd förharfår endast denbedrivasölDetaljhandel med somav
tillstånd tillharfår bedrivas denölmedPartihandeldet. somav

tillstånd, yrkes-densärskiltefteröl eller,detaljhandel med somav
alkoholfria dryckerellermedpartihandelbedrivermässigt matvaror

öl.importeraryrkesmässigteller

således princip förbe-istarkölochvin ärspritdrycker,Införsel av
spritdrycker ochgällerSprit. Detsammahållen Vin export av

hardenstarköl gällerochinhemskt vin attvin. För somimporterat
Starköl medockså får försälja export.tillstånd tillverkningför varan

förfår säljas endast4,5 viktprocent export.alkoholhalt änhögre

tillståndprincipiförutsätteralkoholdryckerförsäljningAll avannan
så i möjligasteskadorskall skötasFörsäljningenlänsstyrelsen. attav

försäljning skallmedbefattningochmån förhindras, den setarsom
försäljningsstället.trevnadochråder nykterhetordning,till detatt

20undertill den ärfår säljasinteoch starkölvinSpritdrycker, som
alkoholdrycker ärserveringvidmed öl ochdetaljhandelår. Vid av

år.åldersgränsen 18
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2.4 Dryckesskatten

2.4.1 Skattepliktiga drycker

Dryckesskatt vid omsättning inom landet och vid införseltas ut av
spritdrycker, vin, starköl utgångenoch öl. Fram till år 1992av

ocksåomfattas läskedrycker skatteplikten prop. 198990111,av
SkU31, rskr. 357. Med hänsyn till skatteplikten för läskedryckeratt
kommer årupphöra 1993 bortses i följande fråndet heltatt de regler

gäller för läskedrycker.som

2.4.2 skattskyldighet

För spritdrycker och vin finns det endast skattskyldig, nämligenen
frågaVin Sprit. I maltdrycker föreligger skattskyldighet för denom

inom landet tillverkar dryckerna eller blivithar registreradsom som
importör riksskatteverket,hos RSV 4 § LDS.som

Skattskyldigheten för spritdrycker och vin inträder SpritVinnär
Systembolaget.levererar dryckerna till Skattskyldigheten för malt-

drycker inträder dryckerna levereras tillnär köpare eller dryckennär
eller förbrukas frågaanvänds Skatt-det försäljning.ärutan att om

ocksåskyldighet inträder för innevarande lager skattskyldignär en
avregistreras 9 § LDS.

Vin Sprit de inom landet yrkesmässigt tillverkarsamt som
skattepliktiga maltdrycker RSV §skall registrerade hos 6 LDS.vara
Importörer yrkesmässigt för in skattepliktiga maltdrycker tillsom

återförsäljarelandet för försäljning till kan, verksamheten ärom av
omfattning eller finns särskildastörre det skäl för registrerasdet,om

RSV §8 LDS.hos

2.4.3 Skatten

Skatten spritdrycker och vin innefattar dels grundavgift ären som
relaterad till alkoholstyrkan, procentavgiftdels relateradären som

§ LDS.till detaljhandelspriset 10
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maj 1990 för sprit-Grundavgiften liter dryck sedan den 7ärper
för32 för varje hel volymprocent alkohol,drycker 1 krona öre

sjuför lättvin alkoholhalt volympro-starkvin 21 kronor, med överen
lättvin kronor 258 50 och för 11kronor öre.öre annatcent

uppgår till 60 och för vin tillProcentavgiften för spritdrycker procent
Systembolagetprisdetaljhandelspriset, dvs. det39 procent somav

Medmervärdeskatt.försäljning disk exkl. ochtillämpar vid över pant
åtar förSystembolaget sig betalabeloppdet attpant avses som

returglas.

utgår intesju volymprocentalkoholhalt högstlättvin medFör aven
någon procentavgift.

utgår 70 för ölpå liter 2 kronormed öreSkatten maltdrycker per
LDS.§25 starköl 11förkronoroch 11 öre

2.4.4 Avdragsrätt

spritdrycker och vinför ärerlagd skatttill avdrag förRätten
återgångåtertagits i samband medtill drycker harbegränsad avsom
Avdrag föromfattande.maltdrycker avdragsrättenFörköp. är mer

utförsel, iolika fallfår exempelvis vidskatterlagd görastidigare av
återtagits imaltdrycken hardubbelbeskattning,undvikasyfte att om

sålts förlustmaltdrycken medåtergång ellerköpmedsamband omav
LDS.13 §§

ötfarandet2.4.5 F

följerförfarandetRSV ochdryckesskattBeskattningsmyndighet för är
LPP.iställsreglerde uppsom

den ärinförs änmån skattepliktig dryckI den somannanav
tillemellertid erläggasdryckesskattRSV skallregistrerad hos

§15bestämmelsertullagstiftningensmedi enlighettullmyndigheten
LDS.
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2.4.6 Skatteintäkter

Statens intäkter beståralkoholhanteringen förutom dryckes-av av
ocksåskatt tull och mervärdeskatt inlevererade överskottsamtav

från Sprit Systembolaget.Vin och

Nästan RSVsfemtedel totala nettouppbörd punktskatteren av av
dryckesskatt. Dryckesskattensutgörs andel totala intäkternadeav av

tenderar emellertid minska.att

RSVs årennettouppbörd dryckesskatt under de sjusenasteav
framgår budgetåretUnder 198990 framgår21. uppgicktabellav som

tabellen dryckesskatten till 321 milj. kr. Av11 den totala netto-av
avsåg 55uppbörden 6 217 milj. kr spritdrycker, 25procent procent

2 811 milj. kr vin och 20 2 293 milj. kr malt- ochprocent
läskedrycker.

Tabell 21
budgetårenRSVs dryckesskatt 198384 198990nettouppbörd av --

År Sprit- Vin Malt- Totaltoch
drycker läskedrycker

198384 5 877 803 201 8 8811 1

198485 5 180 8 279247 852 11

198586 5 347 2 049 283 8 6791

198687 427 9 4555 852 2 176 1

198788 5 856 2 387 722 9 9651

982 436198889 5 947 2 507 1 10

i321198990 6 217 2 811 2 293 11

Skattesatserna2.4. 7

år Syftet1977. har varitSkattesatserna höjts fortlöpande sedanhar
konsumentprisutvecklingen förpriserna tilldels attatt anpassa
prisnivå,hålla konsumtionendelsdärigenom konstant hög att styraen

alkoholsvaga drycker.mot mer
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underspritdrycker har ändratsframgår skattenhurAv 22tabell
höjningarVid samtligamaj 1990.1977decemberperioden av-

Skattehöj-på innefattats.spritdryckerdryckesskatten har skatten
Vidhöjts.grundavgiften harframför allt skettharningarna attgenom

stället för grundav-höjts iprocentavgiftenemellertidtillfällen hartre
giften.

22Tabell
19901979spritdryckerprocentavgift förGrund- och --

ProcentavgiftGrundavgiftförDatum
liter och volym-perskatteändring

alkoholprocent

5079 procent1979-10-27 öre

--941980-08-27 öre

031 kr öre1982-05-01

10kr1 öre1983-01-01

54-- procent1983-11-21

56-- procent1984-12-03

60-- procent1987-01-01

17kr1 öre1988-04-06

--24kr1 öre1989-06-09

1.l_r_3_2 C126l_9.9_Q-9_5_-9.7
__________________

Vidhöjts.grundavgiften ettvin harförskattehöjningarsamtligaVid
dryckes-höjningarVid dehöjts.också procentavgiftenhar avtillfälle

Devin.1988 undantogsapriloch imaj 1982iföretogsskatten som
tillfälletvid det attskattehöjninganfördes varskäl senaremot ensom
för andraprisutvecklingenföljthadeväl varorvin änpriserna mer

SkU 22.198788291,prop.minskatvin hadeförsäljningenoch att av
lattvineralkoholsvagareskattensänktes genomtillfälleVid samma

bestämdesgrundavgiften,Skatten, dvs.slopades.procentavgiftenatt
framgår23-5Av tabellernastarköl.förbelopptill somsamma

perioden.aktuelladenunderför vinskattesatserna
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Tabell 23
Grund- och procentavgift för 1979starkvin 1990--

Datum för Grundavgift Proccntavgifl
skatteändring per liter

1979-10-27 9 kr 50 36öre procent

1980-08-27 12 kr

1982-05-01 --

1983-01-01 13 kr 30 öre

1983-11-21 15 kr 70 öre

1984-12-03 17 kr 50 öre

1987-01-01 39-- procent

1988-04-06

1989-06-09 19 kr 25 öre

1990-05-07 21 kr
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24Tabell
1979 1990Grund- och procentavgift för lättvin --

från 6 1988Dryckesskatten den april för lättvin alkoholhaltvars
uppgår alkohol redovisas separattill högst sju volymprocent

Grundavgift ProcentavgiftförDatum
literperskatteändring

361979-10-27 3 kr procent

--3 kr 701980-08-27 öre

1982-05-01 --

251983-01-01 4 kr öre

5 50 --1983-11-21 kr öre

--71984-12-03 kr

39--1987-01-01 procent

--1988-04-06 --

--701989-06-09 7 kr öre

--508 kr1990-05-07 öre

25Tabell
uppgår 7 volym-till högstalkoholhaltlättvinDryckesskatt för vars

19901988alkoholprocent --

per literGrundavgiftskatteändringDatum för

509 kr1988-04-06 öre

3510 kr öre1989-06-09

25kr11 öre1990-05-07

kommit i fokusstarkölförsäljningen harPå tilltagandedengrund av
1991977perioden1980-talet. Underskattehöjningarna underför -

tillfällenvidhöjts deundantag,starköl, medskattenhar somett
konstaterades1988skattehöjningenhöjts. Vid atthardryckesskatten

prisutveck-överstigit allmännadenstarköl hadeprisutvecklingen för
dåkonsumtionsökningenkraftigatill denMed hänsynlingen. som

p starköl hadefaktumdetbeaktandeoch mediakttas attkunde enavy
l ändå befogatansågs detungdomar attattraktionskraft blandstark
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höja skatten prop. 19878891, SkU22. Skattesatserna för starköl
framgår 26.tabellav

påSkatten från dåöl oförändrad januari 1983 fram till maj 1990var
Ocksåhöjning genomfördes, 26. beträffandetabell öl motivera-en se

des den skattehöjningen tilltagande ökning i konsum-senaste av en
tionen.

Tabell 26

SSE__ESE_EE°_EEEEE&#39;E§&#39;_PSEPJ_EZ_&#39;_E??9
_________________________

ÖlStarkölDatum för
skatteändring

1979-10-27 4 25 85kr 1 kröre öre

1980-08-27 5 25 --kr öre

1982-05-01 2 20-- kr öre

1983-01-01 --5 kr 80 öre

6 501983-11-21 kr öre

20 --1984-12-03 7 kr öre

851987-01-01 7 kr öre

1988-04-06 9 50kr öre

35 --1989-06-09 10 kr öre

2 701990-05-07 25 kr11 kr öreöre

Ändringar dryckesskatt2.5 i lagen om

år skatteändringar delsidanSedan LDS 1977 har vidantogs enav
både reglerFörändringarnavidtagits i reglerna.andra ändringar avser

redovisas ifrågor Här korthetförfarandereglerna.materiella ochom
några vidtagits.ändringar harde somav

År Ändringarna innebartvålagen i avseenden.1978 ändrades ett
skattepliktiga ochvilka dryckerförtydligande ut-envarsomav

192.SkU19777894, 39, rskr.prop.vidgning avdragsrättenav
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år förskattehöjning 1983 undantogs beloppetmedI samband en
fråningått för procentavgiften,i underlagettidigarepant, som

19838437, SkU .9prop. rskrbeskattning

årkraft 1984 förkortades,lagändring trädde iGenom somen
kredittiderna för bl.a. dryckesskatt.avskattekreditutredningen,förslag

inträdeför skattskyldighetenstidpunktenVid tillfälle ändradessamma
Ändringen skattskyldigheteninnebarvin.handel sprit ochvid med att

vid tidpunkten förtidigareoch intevid leveransskulle inträda som
SkU 393beta1ning.prop.l98283zl50, 55, rskr.Systembolagets

år antal för-LPP genomfördes1984införandetsamband medI ettav
LPP. Iöverfördes tillförfarandetLDS. Reglernaiändringar om

också innebarinfördes reglerändringardessasamband med ensom
SkU 14519838471, 22, rskr.prop.utvidgning i avdragsrätten.viss

iÅr medpå motiveringen trendenlättöl medskatten1988 slopades att
minskad förutsättningar förI syfte skapaförsäljning borde brytas. att

sådana vinerförskattenlättviner sänktesintroduktion svagaaven
till beloppsju volymprocentalkoholhalt högsthar sammaavensom

158.SkU 22, rskr.19878891,prop.starkölförsom

KISskatterfrån för indirektakommitténPå förslaggrundval ettav
fr.o.m.på skulle slopasläskedryckerår 1990 skattenbeslutades att

357.SkU31,198990111, rskr.år prop.1993

dryckesbeskattningenutformningenbehandling2.6 Tidigare avav

behandlatskvalitetsvinerna hars.k.deFrågan beskattningen avom
då harharDe kravtillfällen. restsupprepadevidi riksdagen som

harSkatteutskottetsänkas.på viner bordedessainneburit skattenatt
frågan awisat krav.dessaprövningåterkommandesinvid av

ivåren anfördes1983i riksdagenfrågan behandlades enNär
prisutvecklingen2reservation19828347SkU attreservation

skälekonomiskasådan detblivithadelättvinerframför allt att av
kvalitets-väljasvårare gottför konsumenterna ettallt attblivithade
billigastetill dedärför koncentreratsVinförsäljningen hadevin.

stigittotaltviner hadedessa settförsäljningenochmärkena av
minskasträvandenaochbrytas attutveckling bordeDennakraftigt.
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den totala alkoholkonsumtionen övergångoch främja till alkohols-en
drycker borde underlättas utformningenävenvagare genom av

vinbeskattningen. Reservanterna framhöll samtidigt någraatt
skattelättnader totalt inte motiverade. I sambandsett medvar
kommande skattehöjningar alkoholområdet borde successivt en

andel skattenstörre grundavgiften och mindretas ut delav genom en
procentavgiften. De starka alkoholpolitiska skäl talade förgenom som

justering vinbeskattningen frågagällde framför allt i vineren av om
i mellanprislägena och sänkningen procentavgiften borde be-av

lågtill vinergränsas under prisläget 60 70 kr. Reservationensom -
i riksdagenutmynnade sådanhos regeringen borde begäraattsom en

successiv förändring beskattningen lättviner, bifölls riksdagenav av av
rskr. 198283297.

Frågan behandlades härefter i regeringens proposition 198384237 om
påhöjning skatterna drycker och tobak, Departementschefenav m.m.

svårigheterredovisade rad tekniska förknippade med denen som var
riksdagen förordade förändringen anfördeoch han vid sinattav

fråganprövning omläggning vinbeskattningen inte hadeav om en av
någonfunnit acceptabel lösning olägenheter skilda slagutansom av

påkunde leda till lägre pris viner i mellanprisläget. Han därförvar
föreslåinte någonberedd ändring beskattningsprinciperna föratt av

slättvin 12 och 13. Skatteutskottet hänvisade för sin tilldel vad
utskottet tidigare hade anfört det sig fanns alkoholpoli-attom vare
tiska eller andra utskottet kunde inte vitsorda skatten deatt-
dyrare vinerna oskäligt hög skäl för ändring. I sittvar en av-
riksdagen SkU 1983847godkända betänkande anförde utskottet

någonden bakgrunden sänkning procentavgiften för lättvinmot att av
inte kunde motiveras och avstyrkte motionsyrkandendärmed härom.

Frågan beskattning efter alkoholstyrka har härefter behandlatsom av
riksdagen vid flertal tillfällen. I skatteutskottets betänkandeett
Alkoholbeskattning 198990SkU3 anfördes, anledningmedm.m. av

frågan,antal motioner i s.7.bl.a. följandeett

När gällerdet beskattningens utformning har utskottetnärmare
år framhållittidigare bl.a. omläggningatt mot ut-en en mer

präglad beskattning efter alkoholhalt medföraskulle ien
förhållandevis lågjämförelse med detaljhandelspriserna

beskattning de dyrbarare kvalitetsvinerna. Utformningenav av
fråga, svårig-beskattningen inte tekniskenbart ochär deen

heter föreligger hänför sig i väsentlig utsträckning tillsom
möjligheterna förhand säkert hur omläggningbedömaatt en
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påverka verkligabeskattningen kommer den totalkon-attav
får givetvis inte bli attraherarsumtionen. Resultatet att man

från alkoholpolitiskaoch skaparalkoholkonsumenter nya,nya
utgångspunkter önskvärda dryckesmönster.

våren anförda givetvis1988 utesluter detSom utskottet anförde
till dryckernashänsynframtiden böri störreinte taatt man

pågått finans-inomalkoholhalt. De övervägandenolika som
frågor tilllett framhari dessadepartementet att ennumera

i syftetillsättasinom kort kommerutredning attatt mer
fråga.ingående varit möjligt bedöma dennahittillsvadän som

för aktuellatill grund deliggerSynpunkter det slag somav
förinomgivetvis liggamotionerna kommer ut-att ramen

redningsuppdraget.

följande, medanförde utskottetfråga höjdbeskattningensI om
skattehöjningarkraftigare änmotionsyrkandenanledning omav

intervall.höjningar medochtidigare tätare

anfördefinansutskottetinstämmandemedSom utskottet av --
skattehöjningaråterkommandevåras medi börsenast man

följa denprisetalkoholkonsumtionen ochhålla tillbaka att
höjningallmänLämplighetenprisutvecklingen.allmänna av en

meduppfattning bedömasutskottetsenligtbördärutöver
alkoholområdet farantillochiutvecklingentillhänsyn stort

hemtill-ökadi formskadeverkningaracceptablaför t.ex. av
tillräckligainteuppfattning finns detutskottetsEnligtverkning.
tillämpatshittills harprinciperdeförordaskäl attatt somnu

frångås.hänseendei detta

tillanslutning be-ialkoholhalt berördes ävenFrågan skatt efterom
år 1990. Iyttrandefinansplanenialkoholbeskattningenhandlingen av

skatteutskottethänvisade198990FiU20finansutskottettill
Skat-föremål förfrågan översyn.198990SkU2y till att envar

hänsynframtiden borde störreianförde bl.a. tateutskottet att man
sådanåteruttaladealkoholhaltolika attdryckernas samttill en

oönskadesynpunktfrån alkoholpolitisktillledainte fickförändring
Vidaredryckesmönster.ochkonsumtionsvanorförändringar av

påverkasprisbildenblifickinte hellerresultatet attanfördes att
utgångspunkter.från andraolämpligtframstodsättett somsom
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2.7 Andra bestämmelser

Alkoholreklam1

Annonsering och reklam alkoholdrycker regleras iannan som avser
lagen 1978763 vissamed bestämmelser alkoholdrycker. Enom
grundregel i lagen måttfullhetsärskildär skall iakttas vidatt
marknadsföringen spritdrycker, vin, Reklamåtgärderstarköl och öl.av
och marknadsföringsåtgärder fårandra påträngandeinte ellervara

fåruppsökande och inte till bruk Tidningsan-uppmana av varorna.
nonsering för spritdrycker, vin och starköl förbjuden, frågaiär utom

skrifter tillhandahålls påbara försäljnings- och utskänk-om som
Någotningsställen. motsvarande förbud för ölreklam Skäletfinns inte.

sådanttill det förbud harär kunna inverka negativtatt ett ansetts
övergångsträvandena främja konsumtionen tillatt en av svagare

drycker.

Översyn2.8 alkohollagstiftningenav

alkoholområdetReglerna har alkoholhandels-översetts av
Syftet åstadkommautredningen. söka förenklingar ochattvar

rationaliseringar i tvåregelsystemet. Utredningen har avlämnat
betänkanden Handel SOUalkoholdrycker 198515med och-
Handel med teknisk sprit SOU 198635 promemoriansamtm.m. -
Partihandel Smed starköl Ds 19864. Utredningen föreslog bl.a. att
tillståndsprövningen i serveringsärenden bliskulle liberalare och att

kringreglerna servering skulle bli i vissa avseenden.generösare
Vidare föreslog utredningen begränsning restriktionerna fören av
ölförsäljning.

Vid remissbehandlingen förflera de centrala förslagenutsattes av
årskritik. I socialdepartementets till 1988 budgetpropositionbilaga
svårtanförde socialministern det hade visat sig vägaatt att samman

utredningens genomgripande förslag till förändringar kravetmed
regelsystemet skall fylla sin alkoholpolitiska funktion. Vissaatt

oroande tendenser vad gällde konsumtionens utveckling talade
dessutom, enligt socialministern, för försiktighet beträffandestor

område.förändringar inom alkoholpolitikens Regeringenstörre var
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anledningnågon medpropositionframläggabereddintedärför att
137.7198788 100 bil.prop.förslagutredningens s.av
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KONSUMTIONOCHALKOHOLPOLITIK3

Alkoholpolitiken3.1

Inledning3.1.1

för dentill grundfortfarandeår 1977 liggerriktlinjerDe antogssom
politik ärför dennaUtgångspunkten attalkoholpolitiken.svenska

medicinskaochsocialavåra störstaalkoholmissbruket är ett av
alkoholkonsumtio-totaladenminskaMålsättningen ärproblem. att

ochdrycker attalkoholsvagaretilldenoch översamhälleti styranen
så begränsaför sättalkoholmissbrukmotverka attochförebygga

skadeverkningar.alkoholens

be-riksdagsbeslutetförlåg grundtillregeringsförslagI det som
ochsocialasittmåste in ialkoholfrågan sättas sam-tonades att

på mängdmåste vidtasåtgärderochsammanhang enhällspolitiska att
beslutetGenomuppfyllas.kunnaskullemålsättningenområden om

pålagdtonviktsinharalkoholpolitiskt somprogramettantogs
före-tillökadeochmeningi vidinsatser resursersocialpolitiska
ingårriktlinjernaIupplysningsverksamhet.åtgärder ochbyggande

tillverkningvidkontrollochrestriktivitetprispolitik,också aktiven
ochorganisationertillstödekonomisktalkohol,försäljningoch av

iinslagviktigtEttopinionsbildning.omfattandeochföreningar en
påverkatillsyftar attinsatseralkoholpolitiken ärsvenska somden

ocksåDet böralkoholvanor.ochalkoholtillattityderungdomars
förebyggandeallmedlikhetialkoholpolitikenpoängteras att -

olikasamordningochsamverkan avförutsätterverksamhet en-
samhällsområden.på skildainsatser

alkoholpolitiskt instrumentBeskattningen3.1.2 som

beskatt-fastdetslogs attbeslutalkoholpolitiskaårs1977Genom
utnyttjasskall ettalkoholdrycker somprissättningenochningen av

alkoholbe-förutgångspunktDennainstrument.alkoholpolitiskt
Sålundabetydelse.allt störretillmättsefterhandharskattningen en

minskavaritutsträckning atthögrei alltsyftebeskattningenshar
finansieringsmedelbetydelsedessmedanalkoholkonsumtionen, som

minska.kommitverksamhet attoffentligi
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3.1.3 Tillsyn, upplysnings- och infonnationsverksamhet

Genom års1977 reform kom pådet centrala myndighetsnivåansvaret
för samhällets alkoholpolitik föras till socialstyrelsen.över Framatt
till dess RSV tidigare kontrollstyrelsen central förvaltnings-var

påmyndighet alkoholområdet. I övrigt svarade respektive myndig-
heter för alkoholfrågorde hörde till myndighetens verksam-som
hetsområde.

Socialstyrelsens innefattar tillsyn inom alkoholområdet i formansvar
kontroll och uppföljning kunskapsutveckling och kunskaps-samtav

förmedling. Styrelsen har sedan 1985även det samlade föransvaret
den statliga informationsverksamheten inom alkohol- och drogom-
rådet. Beskattningen administreras fortfarande RSV. Sedan juliav
1990 läkemedelsverketutövar kontrollen enligt LFTA för-över
säljningen teknisk sprit och alkoholhaltigaav preparat.

Förutom socialstyrelsen har centralförbundet för alkohol-även och
narkotikaupplysning CAN rådetoch för alkohol- narkotikapoli-och

frågortiska AN-rådet central betydelse det gäller följanär att
frågautvecklingen i alkohol, narkotika och andra beroendefram-om

kallande medel. Men skolöverstyrelsen,även brottsförebyggande
rådet ungdomsrådoch bedriver aktiv informationsverksam-statens en

på område.het detta När alkoholfrågordet gäller ocksåbedriver
Systembolaget omfattande informationsverksamhet.en

CAN folkrörelsebaserat förbundär med uppgift förmedlaett att
basfakta följa och informera på drogområdet.förändringarsamt om
Verksamheten skall främst insatser för folkrörelser och organisa-avse

CAN ocksåtioner. har samlat följa drogutvecklingen,ett attansvar
vilket innebär organisationen fortlöpande inhämtar och analyseraratt

frånresultat forskning frånundersökningar,och statistik olika
områden och andra uppgifter kunskap droganvändningsom ger om
och CAN-missbruk. Tidigare stod under socialstyrelsens överin-

friståendeseende CANsedan den 1 juli 1990 har ställning.men en

AN-rådet årbildades 1985 ersättning för folkrörelseför-densom en
alkoholfrågor Rådet,ankrade nämnden för vid socialstyrelsen. som

fram till den 1 juli 1989 till regeringen, inordnatknutet ärvar numera
rådgivandei socialstyrelsen i alkohol- och narkotika-ettsom organ

frågor. Rådet informationskall fungera forum för ömsesidigettsom
pågåendemellan folkrörelser, organisationer och socialstyrelsen om
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drogområdetoch planerad verksamhet inom för diskussionsamt om
åtgärder.behov av

målsättning3.1.4 Världshälsoorganisationens

År Sverige1984 tillsammans 30 länder inommed andraöverantog
WHO europaregion hälsopolitisktVärldshälsoorganisationens ett

målet alkoholkonsumtionenenligt vilket minska meddokument är att
år Målet25 2000. uppställdes bakgrundminst tillprocent mot attav

ökning alkoholkonsumtionenundersökningar visade markant aven
åren25 30flesta europeiska länderna de och klarti de ettsenare -

konsumtionsnivå, skadeutveckling och andelensamband mellan
storkonsumenter.

fråganRiksdagsuttalanden i3.1.5

sjukvårdenårs utvecklingslinjer för hälso- ochpropositionI 1984 om
statsrådet198485181 föredragande detprop. redovisade avm.m.

Sveriges vid-målet s.69 förWHO anförde detangivna och att
frånalkoholkonsumtionensänkningskulle innebärakommande aven

invånare 15alkoholgenomsnittliga 6 liter övernuvarande perrenca
ansågStatsrådetår hon detta4 liter. uttaladetill cirka att envara

något förslag imålsättning formelltframlade inteangelägen men
mål 19848528.SoUfrågan. sig bakom dettaRiksdagen ställde

År från årfråga vilketsocialministern1988 besvarade omen
det gällerutveckling skall beräknasalkoholkonsumtionens när att

år 2000. Iuppnå sänkning till25-procentig attsvaret angavsen
propositionenexemplifieringen isiffermässigavisserligen hade den

sjukvårdenochutvecklingslinjer för hälso-198485181 m.m.om
Sverige enskiltolyckligtfrån årutgått 1984, detatt somomvoremen

WHO.basår ifrån övriga medlemsländerutgick änland ett annat
basårfrånutgått bordeWHO 1980till hadeMed hänsyn att som

också Sverigesbasår delår försocialministern dettaenligt vara
anf.33.19888916,protokollriksdagens

till känna vadår regeringen1989beslutadeRiksdagen att ge
198990SoU2 13rskr.sitt betänkandeanfört iSocialutskottet om en

WHO-målet anfördefråga utskottetIalkoholpolitik.aktiv om
41.följande
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ånyoUtskottet vill måletställa sig bakom minska alkohol-att
konsumtionen målet25 Attmed %. inte framgårorealistisktär
bl.a. alkoholkonsumtionen årenmellan 1976att och 1984av
gick 22med %.ner

Den ökade konsumtionen år försvåratunder har docksenare
Sveriges åtagandetmöjligheter leva till minska denatt attupp

årtotala alkoholkonsumtionen med 25 % till 2000. Särskilt
oroande det ungdomarnas årär alkoholkonsumtion 1988att

åretökade för fjärde i följd. Ungdomen framtidens alkohol-är
konsumenter och det i denna framtidensär hög-grupp som
konsumenter och missbrukare kommer rekryteras. Enligtatt
utskottets mening det mycket angelägetär vända deattnu

årens ökning alkoholkonsumtionen till minskningsenaste av en
nå WHOs mål.i syfte att

måsteUtskottet regeringen besluta konkretaattanser nu om
åtgärder leder till varaktig sänkning alkoholkonsum-som en av

Utgångspunktentionen. för insatserdessa bör detvara
åralkoholpolitiska beslutet 1977. Insatserna kan idock vissa

behövaavseenden till samhällsförändringar ochanpassas ny
Allakunskap inom alkoholforskningen. medel kan leda tillsom

måste såvälminskning alkoholskadorna därvid övervägas,en av
åtgärder begränsar tillgängligheten alkoholsom av som
åtgärder efterfrågan. återkommerför minska Utskottet tillatt

åtgärder i följande.dessa det

Ifråga 5.46prispolitiken det fanns skäluttalade utskottet att attom
prisutvecklingen faktorsärskild uppmärksamhetägna som en av

ocksåhänvisade tillbetydelse för konsumtionen. Utskottet att
utredning i syfteregeringen hade för avsikt tillsätta bedömaattatt en

hänsyn tillbeskattningen alkoholdrycker börvid störretaom man av
sker.dryckernas alkoholhalt vadän som nu

såg positivtmycketslutligen utskottetHär skall nämnas att
handlingsprogramfram medinitiativ läggasocialstyrelsens ettatt en

nå alkoholkonsum-25-procentig sänkningförslag i syfterad att aven
47.tionen
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Socialstyrelsens idé- och handlingsprogram3.1.6

åren prioritera insatserSocialstyrelsen har för de beslutatnärmaste
Somsänkning alkoholkonsumtionen. förstaleder till etten avsom

våren fram idéprogram förslaglade styrelsen under 1989 medettsteg
åtgärder, alkoholkonsumtionen med 25alkoholpolitiska Minskatill

år till antal2000. Idéprogrammet har% till sänts ut ett stort
kommit in harförslag synpunkter harremissinstanser och de och som

utgårFörslageni handlingsprogram.ochinarbetats presenterats ett
årmål 1977 ochfrån fast riksdagenalkoholpolitiska ladesde som av

WHO-målet alkoholkonsumtionen.minskningom av

spektrumbrettanför socialstyrelsenI idéprogrammet ävenatt ettom
åstadkomma förändringar detåtgärder in för ärbör sättas attav

vissakringkraftsamlingarprioriteringar ochnödvändigt med
WHO-områden. bredda kunskapenDet allra viktigaste är attatt om

mål enligt socialstyrelsenmålet Till övrigavarför. definns och som
tillgången utvecklahör bl.a. begränsaprioriterasbör attatt genom

tillsyn.lagtillämpning ocheffektiviseraochprisinstrumentet

generella förebyggandeolikadiskuterashandlingsprogrammetI
Vidarehelhet.itill befolkningen dessriktar siginsatser som

tillgänglighetenminskaförprissättningens betydelsediskuteras att
sannoliktprissättningen detsocialstyrelsenEnligtalkohol. är

föreslår styrelsendärförochstyrmedletviktigaste

treårsperiod framläggerunderregeringen till riksdagenatt en-
och20på höjs medalkoholrealpriserna procentförslag attom

härvidstarkölskonsumtionenökningenkraftigadenatt av
realprishöjningen börtillI anslutningbeaktas.särskilt en

prishöjningensutvärderargenomförasekonometrisk studie som
effekter.

25procent-målet inlederanledningregeringen medatt av-
skapaarbetsmarknadens ettöverläggningar med attparter om

ingår.alkoholprisernaintedärprisindexsystemnytt

förslagframläggerriksdagen auto-regeringen till om enatt-
alkoholprisernajusteringfrekventochmatisk somavmer
prisförändringar.reallöneutveckling ochbättre motsvarar
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Socialstyrelsens åtgärderförslag till omfattar den skattefria för-även
säljningen påverkan.alkoholdrycker internationell Sålundaochav

socialstyrelsen regeringen i förhandlingarde förattanser som
pågårnärvarande BETA-länderna EG, EES-förhand-mellan och

lingarna, bör uppmärksamma möjlighetenoch drivavärna attom en
folkhälsoinriktad ocksåalkoholpolitik. Regeringen bör inomegen,
för internationella överenskommelser förbereda awecklingramen en

taxfreeförsäljningen alkoholdrycker 199293.senastav av

folkhälsofrägør3.1.7 Regeringens proposition vissaom

Regeringen i tillhar riksdagen överlämnad proposition vissaen om
folkhälsofrågor prop. 1990912175 föreslagit bl.a. nationelltatt ett

på nivåfolkhälsoinstitut inrättas huvuduppgift nationell drivamed att
folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete sektors-av

föreslåsövergripande karaktär. Institutet bedriva inriktadeprogram
Beträffande alkoholpolitikenbl.a. alkohol. framtida under-denmot

målet för alkoholpolitiken fortsättningsvisstryks den svenska ävenatt
alkoholkonsumtionen förskall minska den totalaatt attvara

föreslåsskadeverkningar. Detta skedärigenom begränsa alkoholens
hanteringenrestriktionssystem kringgärdardetatt avgenom som

upprätthålls. aktiv prispolitik skallalkoholdrycker En fortsatt ettvara
Storalkoholkonsumtion.alltför höginstrumenten för minskaatt enav

förslås folkhälsoperspektiv.insatser ivikt läggas vid förebyggande ett
alkoholpolitikensvenska skallVidare grunderna för densägs att

svenskt närmandeinför fortsatta överläggningarnahävdas de ettom
EG.till

Konsumtionsutvecklingen3.2

Inledning3.2.1

något mått omfattningen alkoholkonsum-inte säkertDet finns av
består uppgifterkankonsumtionenDen del mätastionen. avsomav

försäljninginhemska tillverkaresSystembolagets försäljning, avom
II. Till denförsäljning öl klassochstarköl till restauranger av
inte registre-konsumtionkonsumtionen skall läggas denmätbara som

tillverkning vin-privatHit räknasförsäljningsstatistik.i officiell avras
införselspritdrycker, privatolovlig tillverkningmaltdrycker,och avav
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alkohol legal och illegal- konsumtion sprit avsedd församt av-
ändamål, Storlekentekniska eller medicinska.andra dettat.ex.

mörkertal kan inte Mycket tyder dock densäkert bedömas. att
konsumtionen betydande del totalkonsum-oregistrerade utgör en av

uppgår till mellan femtedel ochtionen; brukar dendet antas att en
Försäljningssiffrornaregistrerade konsumtionen.fjärdedel denaven

ändå faktiska konsumtions-indikator deanvändaskan som en
från år intetill mörkertaletförändringarna ett annatett anses-

årfrån år försäljningen kantill registreradevariera denän attmer
ändamål.för dettaanvändas

alkoholkonsumtionen fördelar sig mellanhurDet heller inte käntär
olikaemellertid klarlagtDetkonsumentgrupper.olika är genom

Enmycket sned.frågeundersökningar konsumtionsfördelningen äratt
alkohol ochbefolkningen högkonsumentermindre del är svararavav

obetydlig del denintekonsumtionen ochdelför större avenaven
10 20 %mellan ochräkna medbrukarbefolkningen manvuxna --

alkoholdrycker.intekonsumerar

Försäljning3.2.2

invånarealkoholi literAlkoholförsäljningen brukar mätas perren
alkoholför-totalaår. efterkrigstiden har den15 Underfylltharsom

literår uppgick till 41946försäljningenökat. Medansäljningen ca
Ökningenår.invånare fr.o.m.15år 6,42 liter1990 tilluppgick den per

uppmjukningårs innebarnykterhetsreform1954inleddes med ensom
avskaffades.motbokssystemetrestriktioner ochtidigare attav

ÖkningenÅr invånare. forsattesåldes alkohol4,82 liter1960 perren
nivån år 7,70 liter1976 mednådde högstaförsäljningen denoch per

år till1980uppgickochförsäljningeninvånare. Härefter minskade
dåår försäljningen1984tillfortsatte framMinskningenliter.6,74 var

6,01 liter.

totaltökatfluktuationervissamedförsäljningenSedan hardess --
emellertidfrån 1990 visarFörsäljningssiffrorna att1989.fram tillsett
6,42 literfrån till6,54 literminskatharkonsumtionentotaladen per

2med knappt1990, eller procent.åren ochinvånare 1989mellan
försäljningendettainnebärdryckesslagenolika attdeUppdelat av

år Starkölsför-1989.medjämfört2minskade medvin nästan procent
ungefärmedölförsäljningen ökademedanoförändradsäljningen var
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5 och försäljningen spritdryckerprocent minskade med 7nästanav
procent.

Konsumtionen fördelar förhållandevissig jämnt mellannumera
spritdrycker, vin och Avöl. den totala försäljningen, imätt ren
alkohol, sålundautgjordes år 1990 33 spritdrycker, 29procent av

vin och 39 öl och starköl.procent procentav av

Det har emellertid skett förändringar i konsumtionsmönstret. Istora
början 1900-talet svarade spritdryckerna för ungefär fjärdedelarav tre

den totala försäljningen i alkoholmätt och maltdryckerna förav ren
ungefär fjärdedel. Fram till första världskriget utgjordes ungefären

den totala försäljningen vin. Därefterprocent haren av av en
kontinuerlig utveckling fram nivåtill dagens ägt rum.

Starköls- och ölförsäljningens andel den totala försäljningen mättav
i alkohol har under pådelen 1900-taletstörre legat 20mellanren av

30och Ett tioårsperiodenundantag dåefter 1965utgörsprocent. av
andelen uppgick till 30 årochän under vissa 40överprocentmer

något kan förklaras mellanölets inträde markna-procent, som av
den. Efter mellanölsförbudet 1977 minskade maltdryckernas andel av
den totala försäljningen. Under 1980-talets del har emellertidsenare
försäljningen starköl Somoch öl ökat kraftigt. exempel kanav

starkölsförsäljningennämnas mellan 1984 1989och ökade 49medatt
någonUnder 1990 har ökning starkölsförsäljningen inteprocent. av

ägt rum.

Den ökning alkoholkonsumtionen har underägtav som rum senare
år har till del varit hänförlig till starkölsförsäljningen, denstor men

ocksåhar berott tilltagande försäljning vin. För-öl ochen av
säljningen spritdrycker har däremot minskat 1980-talet.under helaav

årMellan 1980 och 1989 minskade 34den med medanprocent,
försäljningen vin och öl ökade med 22 36 procent.av resp.

3.2.3 Konsumtionsvanor

finnsData alkoholkonsumtionen i olika befolkningsgrupperom
Skolundersökningamaframför allt för Skolungdomar och värnpliktiga.

årligen riktar sig till riksrepresentati-har genomförts sedan 1971 och
årskursårskurs årurval klasser, 9 och under vissa ävenva av

Undersökningarna inskrivningsskyldigas drogvanor harde genom-av
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196970förts sedan och omfattar alla inställer sig för inskriv-som
ningsprövning till militärtjänst.

också SIFOUppgifter alkoholvanor finns i ABsmedborgarnasom
Sifo Sifosungdomsundersökningar vuxenundersökningar.och

årligenundersökningar genomförs urval bland ungdomar mellan
år.år 1812 och 24 och bland den befolkningen mellan och 70vuxna

framgår förhållandevisAv finnsvuxenundersökningarna bl.a. detatt
alkoholvanor. Männensskillnader mellan och kvinnorsmänsstora

så Männensdubbelt hög kvinnornas.konsumtion änär sommer
konsumtionspritdrycker, kvinnornaskonsumtion domineras medanav

emellertid minskatvin. Denna skillnad har under dedomineras av
åren. kvinnor sig20 Den ökade konsumtionen bland görsenaste

år.åldersgruppen 20-24framför allt gällande i

också förhållandevis konsumtionen mellanskillnader iDet finns stora
år återfinnsåldersgrupper. högstaI 18-29 denolika gruppen

år.åldersgruppen 30-49kommerkonsumtionen. Därefteruppgivna
år, alkohol-ålderskategorin, lägsta50-70 redovisas denI den äldsta

konsumtionen.

framgår alkoholkon-skolungdomarnasAv skolundersökningarna att
1970-talet. Andeleni slutetbetydligt lägresumtion änär nu

Avökat.årskurs dricker alkohol harnio inteiungdomar som
år 1983 inteår de1977 och 177flickorna attprocentprocentuppgav

År blandickekonsumenter1988 andelenalkohol.konsumerade var
Andelen pojkarår 221990 den25 ochflickorna procent.procent var

från 9alkohol ökadekonsumeradeintesvarade de procentattsom
År ickekonsumenterår andelen1990år 1983.1977 till 19 procent var

22pojkarnabland procent.

ungdomarframgår bland deemellertid detundersökningarnaAv att
betydandeharfinnsalkoholkonsumerar engrupp somensom

År och 3pojkarna1988 4 procentkonsumtion. procent avavuppgav
mångagång likai veckan, ochsprit minstdrackflickorna deatt en

starksprit.21-50druckithadeveckande densvarade senasteatt

bekräftar ivärnpliktsundersökningarna stort settResultatet av
värnpliktigaSålunda andelenharskolundersökningarna.itrenden

någon gång ifrågan sig berusadede kännersvarat omsom
deandelen1977 ochväsentligt sedan attminskatveckan uppgersom

ökat.berusade hardricker sigaldrig
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från SifosResultaten ungdomsundersökningar visar minskningen av
den uppgivna alkoholkonsumtionen under perioden 1979-1984.

årDärefter har konsumtionen Undersökningenökat. 198889 visade
åremellertid ökningstakten 198990och för vissatt avtog noteras en

Frånminskning i totalkonsumtionen. 1985 till 1989 hade emellertid
åldersgruppen åralkoholkonsumtionen i 12-24 ökat med 30närmare

Påtagliga frågaförändringar ihar dryckesvalet.ägtprocent. rum om
Konsumtionen spritdrycker har minskat och ökningdenav av
totalkonsumtionen framför hänförlig tillhar alltärägtsom rum

år påtagligocksåstarkölskonsumtionen. Under harsenare en
ålders-konsumtionsökning flickor istarköl och öl blandnoteratsav

år.20-24gruppen

3.2.4 Internationella jämförelser

försäljningen alko-En jämförelse mellan olika länder visar att av
låg nivåpå förhållandevis Sverige. Medaniholdrycker ligger en

Spanienexempelvis i Frankrike ochförsäljningen alkoholdryckerav
invånare helaår alkohol1988 till 13 literberäknades ren perca

Sveriges del fem literbefolkningen mängd för drygtmotsvarandevar
90.CAN Rapport

tid varitemellertid underalkoholvanorna harUtvecklingen senareav
bådeutjämning har skett deti-länder. En viss näri flertaletlikartad
alkoholkon-omfattningenochvilka drycker konsumerasgäller avsom

Ökningar alkohol-utmärktsi försäljningen harsumtionen. att nyaav
förskjutningDenkonsumtionen.till traditionellahar lagts denvanor
exempelvis iuttrycktagit sigharkonsumtionen har ägtsom rumav

vinproducerandci deoch öl har ökatförsäljningen spritdryckeratt av
nordeuropeiskaivin har ökat deförsäljningenländerna, medan av

länderna.

fråga registreradei dennordiska ländernaSkillnaderna mellan de om
nivånfrågabåde ochirelativtalkoholkonsumtionen är stora, om

I Danmarkalkoholdrycker.olikakonsumtionenfördelningen av
försäljningenkonsumtionsnivån. registreradeDenhögstafinns den av

årutvisadenordiska ländernai dei alkoholalkoholdrycker mätt ren
medansåldes liter9,72i Danmark1988 motsva-detatt person,per

liter, iSverige 5,26i7,29 liter,uppgick tilli Finlandmängdrande
alkoholstatistik 1983Nordisk3,35 literIslandliter och iNorge 4,17 -

1988.
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nivåhögaDanmarks kan främst tillskrivas ölkonsumtionen, medan
förhållandeFinland har den högsta spritkonsumtionen och iäven en

övriga I Island,till länder relativt hög ölkonsumtion. där alkohol-
århaltigt öl fortfarande inte fick säljas 1988, konsumtionenvar av

sågånger vinkonsumtionenspritdrycker hög imätttre som ren
SverigeI Norge konsumtionenalkohol. och relativt jämntvar

fördelad, viss övervikt för öl i Norge.med en

efterfrågan3.2.5 Pris och

utgångspunkterna alkoholpolitikensvenskaför den ärEn attav
opinionsbildandevid sidan förebyggande ochprissättningen, detav

påverkaför alkoholkonsum-betydelsefullt medelarbetet, är attett
också andrautvecklingen givetvis radtionen. Men styrs av en

förhållanden, för-ekonomiskaMedborgarnasfaktorer. t.ex.som
ihushållens givetvis intressedisponibla inkomster,ändringar i är av

Således mellan real-finns sambanddetsammanhanget.det ett
alkoholkonsumtionen.löneutvecklingen och

Även slå fast sambandetsäkerhetmöjligt medintedet är attom
åå alkoholkonsumtionenochinkomst sidanmellan pris och ena

pris- ochfrågan reaktionkonsumenternassidan,andra är om
effektenförutseförinkomstförändringar intresse att av enav

pris- ochdryckesbeskattning. Ett mätaförändrad sätt är ut-att
alkohol.giftselasticiteter för olika typer av

iefterfrågan ändrasmycketPriselasticiteten hur en varaavanger
Utgiftselasticite-ändras medprocent prisetnär procent.envaran

efterfråganmycketmotsvarande hursätt varaenten anger
förändrasdå för allautgifternaprocent totalai deändras varor

inkomstelasticiteten hurPåmed sättprocent. angersammaen
ändras medinkomsternaefterfrågan ändras enomvaraen

procent.

påverkarinkomstutvecklingenpris ochFrågan gradi vilkenom
såväl i utlandet.Sverigeiundersöktsharalkoholkonsumtionen som

Ämnet Prisets ochforskningsöversikt,utgivennyligenbehandlas i en
missbruk och skador,alkoholbruk,förbetydelseinkomstens av

ForskningsöversiktenCAN.Orvar Olsson,forskningssekreterare
ochsvenskagjortsundersökningar harframför alltbehandlar som
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nordiska innehållerdata, redovisningäven studierövermen en som
har gjorts i andra länder. De redovisade undersökningarna har givit
priselasticitetsvärden ligger mellan -0,3 och -2,4 för sprit, mellansom
-0,1 och -1,7 för vin och mellan +0,2 och -3,0 för öl. Inkomstelastici-

varierar i ungefärteten utsträckning.samma

Elasticitetstalen såledesvarierar Enligtavsevärt. vad isägssom
påberor detta bl.a. vilka statistiskarapporten modeller harsom

kvaliteten hosanvänts, använda data, alkoholvanorna i det land som
årvilka uppgifterna och hur den ekonomiska situationenavses, avser

under tidden undersökts.var som

SverigesFör del har det saknats undersökningar år.för Densenare
omfattande studien pris- och inkomstelasticiteter försenaste alko-av

påholdrycker utfördes APUuppdrag och resultatet publiceradesav
SOU Efterfrågani 197291, Sverige.rusdryckeri Undersökningen

omfattade tiden 1956 på1968 vilade Systembolagetsoch för--
säljningsstatistik. Den priselasticitetensammanvägda för den totala
alkoholkonsumtionen beräknades till -1,3.

fåI syfte bild förhållandendagens har, för utredningensatt en av
räkning, högskolelektorn i nationalekonomi, Bengt Assarsson, gjort

analys priselasticiteten Efterfråganför olika alkohol,typeren av av
alkohol i Sverige 1970 1988. Undersökningen vilar statistik-

från Systembolaget, centralbyrånstatistiska och jordbruks-statens
vars pånämnd i sin fråndata bygger uppgifter svenska bryggare-tur

föreningen. efterfrågan påI undersökningen har endast alkohol i
butiksledet Skälet påbeaktats. till konsumtionden ägeratt som rum

inte har tagits i undersökningenmed denrestauranger är attm.m.
alkoholkonsumtion inte särredovisas i den officiellatypen av

statistiken. Undersökningen frånomfattar tiden 1970 1988. Dedata -
beräknade elasticiteterna skiljer sig emellertid väsentligt i tiden
före och efter beslutet slopa mellanölsförsäljningen. Ett skälattom
till detta alkoholbeteendet förändratskan ha underattanges vara

perioddenna och eftersom analysmodellen konstruerad förär
oförändrade preferenser har studien till omfatta tidenbegränsats att
1978 1988.-

Slutsatsen i analysen starköl och folköl under den studeradär att
tidsperioden priselastiskade alkoholdryckerna medmestvar
elasticitetstal -1,3, Spritdrycker-1,2. och vin har prisoelas-resp. en

efterfrågan,tisk Samtligamed elasticitetstal ungefär -0,9. be-
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tiden. Rapportenelasticiteter visar minskningräknade överen svag
återges bilaga I till betänkande.i sin helhet i detta
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FÖRHÅLLANDENINTERNATIONELLA4

EGAlkoholhanteringen och4.1

Inledning4.1.1

europeisk marknadenhetligMålsättningen ochgemensamom en
år 1957 ochundertecknadesi Romfördragetuttrycktes somsom

SträvandenaEG-ländernas samarbete.förtill grund attligger
och1980-taletintensifierades underåstadkomma inre marknadenden

skulleinre marknadenEG-rådet denbeslutår 1985 fattade attom
EG-Rådetårutgången uppdrog1992.förefullbordad avvara

ochdetaljeratförslag tilllämnakommissionen ett enatt program
marknaden.dengenomförandetförtidtabell gemensammaav

1985.junifram iladess.k. vitbokenblev denResultatet som
fulltsyftar tillinnehåller handlingsprogram utattVitboken ett som

förrörlighetmålsättningar friRomfördragetsförverkliga varor,om
föreslås sig tillhänföråtgärderDekapital.ochtjänster, sompersoner

avgifts-tekniska ochfysiska,huvudområden borttagande avtre
handelshinder.mässiga

4.1.2 EG

EG. landVarjealkoholpolitik inomnågoninteDet finns gemensam
formibegränsningarnågra särskildapolitiksin avdriver utanegen
drivalandområde. Något förhinder attdetta ettdirektiv e.d. en
och därtillgänglighetenibegränsningaralkoholpolitik medrestriktiv

finnsinstrumentalkoholpolitisktutnyttjasprismekanismen ettsom
således inte.

skattepolitik. Redannågoninte hellerEG detfinnsInom gemensam
bliskulledetansågs emellertidtillkomst attRomfördragetsvid

mellan med-beskattningiskillnadernautjämnanödvändigt att
marknad.inremålsättningenuppnåförlemsländerna att om en

samordningarbetatlängeEG-kommissionen sedanDärför har en
åtskilligautarbetabl.a.skattesystem attmedlemsländernas genomav

framför alltharförslagDessaharmonisering.fördirektivförslag en
emellertidDet harprioriterats.harskatterna,indirektaderört som

finnagällersvårigheter detnär attutomordentligaföreliggasigvisat
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linje för hur beskattningen skall utformas.en gemensam För att
förslag skall kunna krävs enighet mellanantas medlemsländerna -någon möjlighet fatta majoritetsbeslut inomatt gemenskapen finns
inte detnär gäller skatter. Detta gäller ändringaräven redanav

förslag.antagna

För närvarande diskuteras påförslag punktskatteområdetett som
offentliggjordes årunder 1989 innehålleroch vissa riktlinjersom nya
för fortsattadet arbetet harmoniseringenmed de indirekta skatter-av
na.

Riktlinjerna såvittbygger, gäller alkoholbeskattningen, på förslagett
till enhetliga skattesatser kommissionen årlade fram 1987. Isom
samband med det förslaget lades fram konstateradesatt det, tillatt
följd olika sociala och ekonomiska förelågskäl, skillnader iav stora
skattenivåer medlemsländerna emellan, och det skulle kunna bliatt
nödvändigt med ändringar innan direktiven kunde Kommis-antas.
sionen uttalade måsteemellertid sig tillanstränga detatt ytterstaman
för sammanjämka önskemål.olika års1987att förslag kritiserades
bl.a. för det inte medlemsländerna tillräckligtatt förutrymmegav att
använda skatten för sociala fiskala ändamåloch förslagetoch blev
därför omarbetat.

I förslagdet diskuteras, COM89527 utgångs-final, ärsom nu
uppnåpunkten försöka möjliga flexibilitetstörstaatt äventyrautan att

målsättningen de fiskala gränskontrollerna skall avskaffasatt den 1
januari 1993. Innebörden påi förslaget skattär spritdrycker skallatt

efter mellanklassprodukterKalkoholhalt, medan skatttas ut
vin,mousserande vin och öl skall med bestämda belopptas ut per

hektoliter för vardera dryckesslaget. I kompletterande förslag,ett
COM90432 final, vad med dryckesslag.anges som avses resp.
Definitionerna anknyter till tillämpasdem för bestämmandesom av
tull de allmänna märknings- tillverkningsregleroch harsamt som
utfärdats inom gemenskapen. Avsikten i princip alla alko-är att
holdrycker skall skattepliktiga. Undantag har gjorts för bl.a.vara
drycker vilkas alkoholhalt inte överstiger 1,2 volymprocent.

Drycker baserade vin eller sprit inte faller under desom
inom EG fastställda definitionerna vin eller sprit harochav som

alkoholinnehåll på 15 mindre 22än volymprocentett änmer men
eller 13 volymprocentän alkoholhalten inte uteslutandemer om
har uppkommit jäsning.genom
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minimiskatte-delsenligt förslagetskallskattesatserna somanges
år 1993, delsingångenfr.0.m.infördaskallvilka somavsatser, vara

någon förtidpunktintedetbeträffande vilkamålskattesatser, anges
ändringaremellertidår skall1993Efterinförda.skallde avnär vara

ändringenvidtas endastkunnaskattesatsermedlemsländernas om
fråga.idryckenförmåltill det uppsattsnärmandeinnebär ett som

år.varjenivåer skall omprövasocksåföreslås skattesatsernasDet att
målskatte-beträffandeligger ävendiskuterasskattesatserDe som -

förgällernivå vad motsvaran-lägre änbetydligt somsatserna en-
Sverige.iskattde

skattesatsernanedan.redovisasförslagetinivåer förordasDe som
ECU.enheten,monetäratillämpadegemenskapeninomidenanges

50ECU 7 kr öre.motsvarade 11991I camars

MålskattesatsMinimiskattesats

ECUhl398,11ECUhl118,51 renSpritdrycker ren
alkoholalkohol

dryckECUhl93,5dryckECUhl74,8Mellanklassprodukter

dryckECUhl33dryckECUhl16,5vinMousserande

dryckECUhl18,7dryckECUhl9,35Vin

ECUhl1,496ECUhlÖl 0,748
PlatograderPlatograder caca

dryckECUhl18,7dryckECUhl9,35

följande.exempelvisinnebäradelsvenskförskulleskattesatserDessa
25 kruppgå till drygtskulleBrännvinRenat75 clförMinimiskatten

Rosita75förMinimiskatten50krcirka 31 öre.tillmålskattenoch
förMinimiskatten5 kr.målskatten drygtoch4 krdrygtskulle vara

målskattenoch50 öredrygtskullemousserandeejvin75 cl vara
kr.1drygt

dryckensiutgångspunktmedförslagetenligtpå öl bestämsSkatt
StamvörtstyrkanPlato.gradermåttenheteniuttrycktstamvörtstyrka

vätskavört idenråvaraellersockerpåmått mängden annanär ett
alkoholhalten.tillproportionstår exaktiinteochjäsasskallsom

tredjedel stam-medräkna attkunna avemellertid enbrukarMan
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vörten jåsningsprocessenunder omvandlas till alkohol. Skattesatsen
för öl har i förslaget bestämts utgångspunktmed i genomsnittsstyrkan
för öl i EG-länderna och sådantskatten för öl denmotsvarar
föreslagna skatten för vin.

EGs finansministrar behandlade förslaget den 17 december 1990 och
dåsiktet påinställt frågan skatteharmciniseringattvar skulleom

kunna lösas slutligt före den 31 Så1991. har emellertid intemars
blivit fallet fråganoch slutligtnär ställningstagandeett kanom
förväntas i maj 1991är oklar.

frågaI gränshandeln har det inom EG fattats principbeslutom ett
innebär de fiskala gränskontrollernziatt skallsom avskaffadevara

årfr.0.m. 1993 och inskränkningarnuvarandeatt i gränshandeln
därmed skall årupphöra. Efter 1993 såledesskall det möjligt attvara
fritt sådanamedföra beskattade avsedda förär personligtvaror som
bruk. Tanken tillåtnabl.a.är de importmängdernaatt sprit, vinav
och tobak skall kunna höjas successivt fram årtill 1993. Härigenom
vill undvika de dramatiska effekter skulle kunna bli följdenman som

alla restriktioner åravskaffades i slag 1993.av om ett

När det slutligen gäller alkoholmonopolen kan nämnas i Rom-att
fördragets §37 fårdet inte finnasatt statsmonopolanges som
innebär handelspolitisk diskriminering inom gemenskapen. För
monopol bedriver icke-diskriminerande verksamhet uppställssom

någradäremot inte förbud.

4.1.3 Sverige och EG

I juni 1990 inledde Sverige och Övriga EFTA-länder formella
förhandlingar EGmed ochnärmare struktureratettom mer
samarbete, åstadkommamed sikte dynamiskt och homogentatt ett
europeiskt samarbetsområde, EES. Avsikten EES-avtalär skallatt ett

iträda kraft samtidigt fullbordandetmed EGs inre marknad, dvsav
den 1 januari 1993. Förhandlingarna syftar till bredda ochatt
fördjupa det västeuropeiska samarbetet rad olika samhällsom-en
råden. Det gäller fri rörlighet för kapital och tjänstervaror, personer,

frågor områdenandra forskningsamt och utveckling,t.ex.som
miljö- arbetsmiljöfrågor,och frågorutbildning, sociala och konsu-
mentfrågor.
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På Sverige1990 fattade riksdagen efter-hösten beslut börattom
bli medlem i den Europeiska gemenskapen. I sittsträva att av

anförde utrikesutskottetriksdagen godkända betänkande efteratt en
bedömning utrikes- och säkerhetspolitiska faktorernasamlad deav

samrådefter i utrikesnämnden regeringen kunna lämna inoch borde
Utskottetsvensk ansökan medlemsskap. bedömde detom somen

så 1991 199091UU8,sannolikt skulle kunna ske under rskr. 74,att
19909150.skr.jfr. även

nordiska länderna4.2 Alkoholbeskattningen i de

4.2.1 Inledning

NorgeSverige i Danmark ochi dryckesskattenLiksom är sammansatt
till alkoholhalten ochgrundavgift relaterad värdeav-är ensomav en

sålda I Islanddrycken.till värdet den ärgift relateradär avsom
i Finland heltalkoholrelaterad medan denhelt ärdryckesskatten

Dan-Gemensamt nordiska länderna,för devärderelaterad. utom
Sålunda alkohol-omhänderhasrestriktiv alkoholpolitik.mark, är en

monopol och handeln reglerasländer statligahandeln i dessa av
öppethållandetider, omfattandeåldergränser, begränsningar igenom

tillståndsprövning serveringför etc.

4.2.2 Danmark

alkoholhanteringrestriktionerna för nämntsDanmarkI är som
statsfinansiellafrämstalkoholbeskattning införtsharrelativt och av

tillmätaskommitPå emellertid hälsoskältid har attskäl. ensenare
betydelse.större

Skattsvenska.spritdrycker liknar detSystemet dryckesskattför
avgift,sålunda alkoholrelateradform delsispritdrycker uttas enav

avgift.värderelateraddels en

iliter. Vin indelasutgår visst beloppvin skatt medFör treett per
indelningen, ochsvenskaprincip motsvarande deniintervall,

vin högreför medvinför alkoholsvagare änlägrebeloppet är en
utgår någonintefrån modellensvenskaTill skillnad denalkoholhalt.

vin.skatt förvärderelaterad
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För maltdrycker skatt med visst belopptas ut hektoliterett dryck.per
Beloppets storlek relaterat tillär dryckens alkoholhalt. Maltdryckerna
indelas i fem klasser fyra skattepliktiga.är Till frånskillnadvarav
Sverige finns i Danmark skatteklass det tidigaremotsvararen som
mellanölet i genomsnitt 3,7 viktprocent alkohol och skatteklassen- -
för starkt starköl i genomsnitt 5,8 viktprocentett extra alkohol.-

4.2.3 Name

Norge tillhör de restriktiva frågaländerna i alkoholhante-mer om
ringen. Tillverkning, import och detaljhandel med spritdrycker och
vin omhänderhas statligt monopolbolag liksom importett ochav av
partihandel Ocksåimporterat frågamed öl. i tillverkning ochom

råderförsäljning inhemskt öl olika restriktioner. Mätt i försäljningav
tillhör Norge de länder i västvärlden har den lägsta alkoholkon-som
sumtionen.

I Sverigelikhet med skatt för spritdrycker vinoch med delstas ut en
avgift relaterad tillär alkoholstyrkan, dels avgift ärsom en som
relaterad till tvåförsäljningspriset. Vin indelas i skatteklasser och
någon särbehandling de alkoholsvaga jfrvinerna de svenskaav
lågalkoholvinerna finns inte.

Maltdrycker Ocksåindelas i fyra skatteklasser. i Norge finns en
skatteklass för öl med alkoholstyrka motsvarande det tidigareen
mellanölet. Skatt visstmed belopp liter och avgiftentas ut ärper
högre för alkoholstarkare produkter för alkoholsvagare.än

4.2.4 Finland

I Finland restriktionerna kring alkoholhanteringen omfattande.är
Såväl inhemskaden produktionen detaljhandeln kontrollerassom av

statligt monopol. Monopolet för och import ochett exportsvarar
tillverkar spritdrycker vin. Monopoletdessutom och vidareär
tillståndsmyndighet övrigdet gäller tillverkning sprit, vin ochnär av

detaljhandelnmaltdrycker för med spritdrycker, vin ochsamt svarar
starköl.

på så måttoSkatten alkoholdrycker i Finland ivärderelateradär att
påden baseras värdet försäljningen. Tidigare tillämpadesav en

enhetlig skattesats för alla alkoholdrycker, undantag förmed öl.
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Sedan 1991den 1 januari alkoholskatten emellertid differentieradär
efter dryckesslag. Dryckerna indelas i starka alkoholdrycker mer än
22 volymprocent alkohol, merstarka viner 14 22högstän men
volymprocent alkohol, viner mer 8lätta högst 14 volympro-än men

alkohol och lätta drycker med för mer 2,8undantag öl äncent men
alkohol. Skattenhögst 8 volymprocent 60 detutgör procent av
kalendermånad influtit tillbelopp under monopolet vidsom en

utminutering och faktureringsvärdet starka alkoholdryckerav som
överlåtits till utskänkning, 55under denna tid för starkaprocent

45 för viner förviner, lätta och 40 lätta dryckerprocent procent av
faktureringsvärdet. Maltdryckernadet beräknadesättsamma

indelas i fyra klasser, skattepliktiga för grundaccis.ärtrevarav
Accisen för öl II, III, IV 13, 30 40klass detär procentresp av av

fastställda utminuteringspriset.monopolet
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ÖVERVÄGANDEN5

Dagens5.1 beskattningssystem

5.1.1 Grunder

utgår från i hög utsträckning,Alkoholbeskattningen skattenatt styr
prismekanismen skallprissättningen alkoholhaltiga drycker och att

instrument i syfte minska denutnyttjas alkoholpolitisktett attsom
så utformadalkoholkonsumtionen. Beskattningen skalltotala attvara

håller nivå och dealkoholdrycker allmänt högpriserna attsett en
sådant konsumtionendifferentierade sättär att styrs motett

alternativ.alkoholsvagare

skall täcka produktkostnader,spritdrycker och vinPriserna
vinstmarginaler, dryckes-ochhanteringskostnaderalkoholbolagcns

förfall kostnadoch i förekommandemervärdeskattskatt, pant.--

beskattningenutformningenHuvudprinciperna för den nuvarande av
i högredå väsentligt förår ändrades1963, skattereglernatillkom att

höjdbeskattningens relateradtidigarehade gälltgrad vadän som
alkoholhalten.till

och vin5.1.2 Spritdrycker

består grundavgift,delsvinför spritdrycker ochDryckesskatten av en
relateraddryckesskatten ärprocentavgijft. Den deldels somavav en

förintervall,för vin igrundavgiften, indelasalkoholstyrkan, etttill tre
Grundav-starlain.förlättvin ochlättvin, föralkoholsvagare ettett

alkoholsvagare25 föruppgår till krnärvarande 11 öregiften för
starkvin. Förför21 krför lättvin ochoch 50lättvin, 8 kr öre

öre32visst belopp 1 krutgår grundavgiften medspritdrycker ett
årGrundavgiften svaradealkohol.varje volymprocentliter förper

dryckesskatten.tredjedel totaladen1990 för ungefär aven

3960medoch vinför spritdryckerProcentavgiften uttas resp.
Förmervärdeskatt.ochdetaljhandelspriset exkl. pantprocent av

uppgår sjutill högstalkoholhaltvinlättvin, dvs.alkoholsvagare vars
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volymprocent, procentavgift inte Procentavgiftentas årut. svarade
1990 för tvåungefär tredjedelar den totala dryckesskatten.av

Av framgårtabell 51 någrahur skatten för olika drycker fördelad.är
I tabellen redovisas även mervärdeskatten.

Tabell 51
någraSkatt för olika drycker i april 1991 kronor

Vara Försälj- Mervärde- Dgckesskatt
ningspris skatt

Procent- Grund-

Flenat Brännvin 75 cl

1 liter

Gordons London Dry
Gin 75 cl

i Iller 317,33 63,47

Vino Tinto 75 cl 33,00 6,60

1 liter 44,00 8,80

Chateau1982 Giscours 310,00 62,00
75 cl

1 liter 413,33 8,50

Opéra 75 cl 56,00 6,38

1 liter. 74,67 8,50

Veuve Clicqout 75 cl 262,00 6,38

5.1.3 Maltdrycker

Beskattningen på utgårmaltdrycker baseras alkoholhalten och denav
från den indelning i typklasser i LTD. Dryckerna indelasgörssom
således i klasser lättöl, öl och starköl. Dryckesskatt endasttre uttas
för öl och starköl och med visst belopp liter inomtas ut ett per resp.

uppgårklass. För närvarande skatten till 2 kr 70 för öl och kröre 11
25 för starköl.öre
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Beskattningen5.1.4

Att bild totaladen dryckesskatten, dvs. kombinationenge en av av
och procentavgift, inte okomplicerat. Detgrund- alldeles hängerär

bådemed dryckesskatten alkohol- och värderelaterad.ärattsamman
beståndsdelarna SkattenI figurerna 51-4 illustreras i dryckesskatten.

jämställts grundavgiftenför maltdrycker har här med och alkoholstyr-
ocksåi spritdrycker till 40 I figur 55kan volymprocent. haranges

mervärdeskatten lagts in.

Grundavgiftens i figurstorlek för de olika dryckesslagen illustreras
51.

krliLer350

300

250

200

150

100-

52.80i50 %75 21°°112511.25 550v11//1///0 , GAIllI/I/I/Ill. VIIlI/Il/I/A0
Sprit40%Lättv7% StarkvinStarköl Láttv7Z

Figur 51
literalkoholdtycker, krGrundavgift GA för per vara.

illustreratill denfiktiv och syftar endastSkatten i figur 52 rentär att
ordning.enligt gällandebeskattningens storlekalkoholrelaterade
utgåskulletill vadi figuren har beräknatsDryckesskatten omsom

någon ochersättning för produktkostnaderalkoholbolagen inte tog ut
bestårnågot och skattenvaruvärdeinte harvinst, dvs. som om varan

för varje dryckes-procentavgiften beräknadgrundavgiften samtav
ocksåframgår figurenObservera detslag grundavgiften. attav --

alkoholhaltlättvin medförprocentavgift endast tas ut somen
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överstiger 7 volymprocent för starkvin och spritdrycker. Figursamt
52 såledesöverensstämmer såvittfigur 51 lågalkoholvin,med avser
starköl och öl.

kr liter
350

300

250

200

150

100

50 34.43 ä PApåGA
1.251 1125 GA0

Starköl láttv7% Starkvin
Lättv7% Sprit40%

Figur 52
Summa pågrundavgzfzt GA och procentavgift PA beräknad
grundavgiften, kr literper vara.

I figurerna 53-4 har alkoholbolagens vinstproduktkostnader ochäven
varuvärdet räknats in i för dryckesskatten. Procentavgiltunderlaget

alltså utgår, bådehar för procentavgiftberäknats, de drycker för vilka
grundavgiften och varuvärdet. Figurerna illustrerar storleken av

frågaden totala dryckesskatten; i lättvin, starkvin spritdryckcrochom
Ävenför drycker med 10 50 kr. här skallvaruvärdeett om resp.

lågalkoholvinerinras förskatten maltdrycker och obe-ärattom
såledesroende och figur 53-4varuvärdet medöverenstämmerav

såvitt ocksåfigur 51 gäller Här skall anmärkasdessa drycker. att
figurerna visar dryckesskatten. För enskildeendast storleken denav

också Enköparens del tillkommer och mervärdeskatt.varuvärdet
förklaring till hur försäljningspriset inkl. skatter beräknasnärmare

finns i till fogad bilaga, bilaga 2.betänkandeten
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kr liter
350

300

250

200

150

100
m påPA 10kr

5° ä på GAPA
GAo

Sprit40ZStarköl Láttvm;
Lâttv7% SLarkvin

Figur 53
grundavgift GA och procentavgift PA, kr literSumma vara omper

10vamvärdet för lättvin, starkvin och spritdryck kr.antas vara

kr liber
350

300

250

200

150

100
å PA 50kr

5° ä påPA GA
GAo

Sprit4OZStarköl låttv77å
starkvinIåttv7%

Figur 54
literprocentavgzfzf PA, krgrundavgifz GA ochSumma vara omper

50 kr.spritdrycklättvin, starkvin ochvaruvärde för antas vara
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Som framgår figurerna leder ökning i varuvärdet till ökningav en en
Ökningenden totala dryckesskatten. emellertid inteärav av samma

frågaprocentuella storlek i de olika Det berorom varugrupperna.
dels procentavgiftens åstorlek skiljer sig mellanatt sidanena
spritdrycker åoch andra sidan lättvin och starkvin, pådels att
grundavgiftens betydelse för den totala skatten minskar högre

frågavaruvärde det är om.

beståndsdelarnaI figur 55 redovisas i prisdet köparen betalarsom
för spritdrycker lågalkoholvinoch vin utom i systembutiken. I
exemplet har varuvärdet bestämts till 50 kr, vilket värdetmotsvarar

någotdryck i framgårhögre prisklass. Som bestårfigurenav en en av
priset varuvärdet, dvs alkoholbolagens produktkostnader ochav
vinstmarginaler, grundavgift, påprocentavgift beräknad grundav-
giften, procentavgift beräknad varuvärdet mervärdeskattsamt

på såvälberäknad varuvärdet dryckesskatten.som

kr liter
350

300

250

200
[] Mervärde-

150 skatt
Mmmm

100 E PApaGA.
GA50

â Varuvärde
50 kronor0

Lättv77á Sprit407å
SLarkvin

Figur 55
Summa varuvärde och skatt inklusive mervärdeskatt, kr literper

vamvärdet 50 kr.antasvara om vara

Dryckesskatten, i liter föruttryckt kronor samtliga sprit-per vara,
tillhandahållerSpritdrycker och vinmärken Vin illustreras isom

figur 56. Totalt det sig 1 350 artiklar. Figuren harrör om ca som
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framställts Vin Sprit bygger uppgifter de skatter ochav om
priser blev följden den skattehöjning ägdesom senastav som rum,
dvs. den 7 maj 1990.

liter

900 - I800 --
700 -
600 .,
500 --
400 -
300 -
200 -a
100 --

0 i i i i i i i i
0 510152025303540455055

volymprocent

Figur 56
vinmärken, kr literDryckesskatt för samtliga spritdrycker och vara.per

någon för-volymmässigavisserligen inte bild denFiguren ger av
tillmättsvarje hardelningen dryckesskatten, eftersom sammavaraav

Men illustrerarbetydelse försäljningsvolym. den att systemetoavsett
alkoholinnehåll kanför drycker meddryckesskatt sammasomger en

varuvärdet, dvs.variationer. Ett skäl till dettauppvisa avsevärda är att
vinstmarginaler exkl. skatterochalkoholbolagens produktkostnader

högapåverkar För vissa drycker medstorlek.dryckesskattens varu-
alkoholrelateradelättviner, denexempelvis dyravärden, svarar

härpå, förberäknadprocentavgiftengrundavgiften ochskatten, en
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dryckesskatten,sammanlagdaobetydlig del dennärmast somav
på varuvärdet.procentavgiftenhuvudsakligen utgörs av

Reformbehov5.2

ordninggällandeInvändningar5.2.1 mot

förnuvarandekan deti direktivenEnligt vad systemetsägssom
devin knappastspritdrycker ochbeskattning motsvaraansesav

enkel ochskallskattelagstiftningenönskemålenallmänna att varaom
Kombinationenuppfattningen.Jag delar denlättillgänglig. enav

svårkrångligförhållandevis ochprocentavgiftgrundavgift och ären
sprit- ochpriset olikaandelförstå. räkna skattensFör utattatt av

variabler.olikaräkneoperationer medflertalkrävsvinprodukter ett

endastinbetalning skatten görsuträkning ochEftersom enavav
förhållande inte givitvisserligenSprit, har dettaVinskattskyldig,

ändåmåste bristnågra detproblemtillupphov större vara enmen
svåra sigtillgodogöradryckesbeskattningen ärför attgrundernaatt

torde detta ägnatminstInte attallmänhet.bredareför varaen
beskattningmedförförståelsen hos konsumenterna systemetminska

kommerövervägandenfortsattaVid minadrycker.alkoholhaltigaav
mindreochklarareordning äreftersträvadärförjag att somen

omständlig.

frånkritiseratsframför alltemellertidAlkoholbeskattningen har
svårkrånglig tillgodogöraochutgångspunkter den är attänandra att

ordningennuvarandeifrågasatt den ettKritikerna harsig. om
önskemålen. Detalkoholpolitiskadeändamålsenligt tillgodosersätt

tillrelaterasbordegradi högrebeskattningengällandegjortshar att
riktatsdärvidhar procentav-Invändningarna attmotalkoholhalten.

folkhälsanförriskerdeoch intekvalitetenträffarhandi förstagiften
nuvarandeDenalkoholhalter.med högaförknippadeärsom

i produk-skillnadertillkritikerenligt dessaleder attbeskattningen
efter-denmedanorimligt sätt,förstärksinköpsprisochtions- ett

uppnås.intealkoholhaltlägrestyrningensträvade mot
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Allmänt5.2.2

denalkoholdrycker ärbeskattningenförutgångspunkternaEn avav
relateradalkoholhaltentillprincipenvedertagnalängesedan enom

Progressivitetens.36.197778108jfrbeskattningprogressiv prop.
iskillnaderi deuttrycktillkommernuvarande systemeti det

Sålunda ärdryckesslagen.olikaför detillämpasskatteuttag som
grundav-Vidarevin. ärförspritdrycker änförhögreprocentavgiften

alkoho-hårdare änbeskattasspritiså alkoholenutformadgiften att
hårdare änsinibeskattasstarkvin turialkoholenochstarkvin,ilen

lättvin.ialkoholen

inomprogressivitetnågoninte resp.i skattesystemetfinnsDäremot
utformadgrundavgiftenspritdrycker enär somFördryckesslag.

kanstarkvin närmastochlättvinförmedanproportionell skatt man
dryckenialkoholendenregressivt, dvs.är renasystemetsäga att
dryckes-inomhardryckenalkoholhalt resp.högrelägrebeskattas

tillSkäletmaltdrycker.förförhållande gäller ävenSistnämndaslag.
förhållande-idryckesslagenindelningeneffekten ärregressivaden av

tillämplig.ärskattesatsvilkainomintervall,bredavis samma

två olikavideffektregressivadenna varu-illustreras7-85FigurernaI
skillnadenden53-4 medfigurernavärdenivåer. Figurerna motsvarar

medanliterberäknats53-4 har varafigurerna periskattenatt
alkohol.centiliterberäknats57-8 har reni figurerna perskatten
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Figur 57
Dryckesskatt, kr centiliter alkohol vamvärdetper ren om antas vara
10 kr.

kr alkohol
8

7

e

4
3

t
o ||11||||IA|||JillIIIlIIII|I1II|III1lIIII

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
volymprocent

Figur 58
Dryckesskatt, kr centiliter alkohol varuvärdetper ren antasom vara
50 kr.
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beskattning blirregressivframgår inslagetAv figurerna att merav
frågavaruvärde detpåtagligt högre är om.

inverkanProcentavgzjiens5.2.3

alkoholinnehålletfår helt oberoendeprocentavgiftenGenom av --
vinstpåslageninkl.produktionskostnaden stortettinköps- resp.

också försäljningspriset.idärmedochi beskattningengenomslag
ochvärdeskattprocentavgiften ärnaturlig följdDetta är att enaven

procentavgiften beräknasförhållandevis Eftersomhög.den ärattav
grundav-effektenblirgrundavgiften,såväl attvaruvärdet som

minskarför prisetbetydelsealkoholhaltensdärmedochgiftens --
förhållandet mellanfråga gällerDetsammadet ärdyrare om.vara

grundavgiftenseftersomdryckesskatten,totaladengrundavgiften och
Somförsäljningspris.högremedminskardryckesskattenförbetydelse

utgångs-från dessaprocentavgiftenhållfrån flera kananförtshar
måni visstillsyftarlyxskattinbyggd attpunkter somensomses
SkUseinköpspriserolikamellanupprätthålla t.ex.prisrelationerna

s.l8.l98283z47

bådevariera avsevärtalltså beskattningen kaninnebärSystemet att
meddryckermellanochalkoholstyrkameddryckermellan samma

dryckeralkoholsvagareblikanFöljdenalkoholstyrka. attolika t.0.m.
ellerinköps-alkoholstarkareväsentligt pro-högre änbeskattas men-

exempel kanSom nämnas attdrycker.billigareduktionsmässigt -
alkohol40 volymprocentBrännvinför Renatdryckesskattenmedan

Kahlualikörenvolymmotsvarandeför37,5 skattencl,för60 kr avär
volymprocent 63 kr.26,5 är

vidalkoholstyrkansåledesinnebärbeskattningen attUtformningen av
Detförsäljningspriset.igenomslagfår mindrevaruvärdeökande ett

försälj-därmedoch ävenbeskattningenvisserligen sägasskall att -
vinprodukterochsålda sprit-flertaletför detningspriset stora-

så prisetprisdifferentiering sättönskemålet attmot omsvarar
frågaiSå falletalkoholstyrka. ärtilltagande ommedökardryckerna

priset.förbetydelsepåtagliggrundavgiften hardrycker därde en
möjligheterfrån styradessa attgår inte bortse attMen det att

fråga och attvaruvärde det ärhögreminskar omprissättningen
dryckeralkoholsvagaretillledakanmånga attfalli t.0.m.systemet

kanhärigenomRedandrycker.alkoholstarkarehögre änbeskattas
önske-alkoholpolitiskadetifrågasättasmeningminenligtdet om
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målet, med stöd beskattningen konsumtionenatt styraav mot svagare
drycker, fullt har kommit till uttryck i dagens lagstiftning.ut

5.2.4 Särskilt dyrare lättvinerom

Effekterna tillämpningen påprocentavgiften försäljningsprisetav av
påtagliga förhållandetär det gällernär mellan olika lättviner.

Spännvidden i inköpspris sådanamellan olika viner mycketär stor.
Genom priserna har ökat försnabbare s.k. kvalitetsvineratt förän
billigare viner har skillnaderna fortlöpande kommit Pro-öka.att
centavgiften förstärker dessa skillnader och leder till isystemet en
förhållande till de billigare vinerna oproportionellt hög dryckesskatt
på kvalitetsviner. Häremot har visserligen slårhävdats skattenatt

hårdareväsentligt de billigare vinerna till för-mot om man ser
förhållandesäljningspriset i till inköpspriset SkU 19828347 s.18.

sådanEn jämförelse emellertid inte heltär relevant med hänsyn till
de avsevärda beloppsmässiga prisskillnader blir följdensom av
beskattningen.

Jag fråndelar den uppfattning har framförts det alkoholpoli-attsom
utgångspunktertiska ifrågasättaskan den nuvarande högaom

beskattningen dyrare viner motiverad. De effekter för-ärav
påverkarsäljningspriset blir resultatet beskattningen konsum-som av

Någrationsvalet i riktning billigare alkoholdrycker. alkoholpoli-mot
sådantiska skäl för Snararestyrning finns inte. skulleen man

goda kunnagrunder hävda motsatsen.

5.2.5 Särskilt alkoholsvagare spritdryckerom

En utgångs-effekt procentavgiftens konstruktion har sinannan av
punkt i den skillnad i skattesatser gäller för spritdrycker och vin.som
Denna skillnad kan nämligen leda till spritdrycker beskattas jäm-att

hårdare påförelsevis vin alkoholhalt. Dettaän med beror attsamma
sådanenligtmed vin LTD förenklat uttryckt, dryckendastavses,

frånframställd jäsning. Alkoholdrycker här bortsesärsom genom
maltdrycker framställs jäsningsätt än ärannatsom genom
således i skattehänseende spritdryckerbetrakta ävenatt som om
alkoholhalten understiger 22 alkohol,volymprocent denär övresom

för vin. De därförbeskattas efter den för spritdrycker högregränsen
skattesatsen.
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på sådanSom förhållandetexempel skillnad kan nämnasett en
aperitiferna Campanmellan alkoholhaltmed 21 volymprocenten om

deñnitionsmässigtoch spritdryck och Caritoär är ettsom en som
starkvin med alkoholhalt 21,5 volymprocent. Dryckesskattenen om

uppgår75 Campari 105för till kr och för motsvarande volym
SkillnadenCarito 36till kr. i alkoholbolagensvaruvärde kostnader

exkl. skatt och pant 17 Detendast kr. har enligt minär sagts -
försvårarmening med visst fog denna effekt dryckesskattenatt av-

möjligheterna introducera spritdrycker,alkoholsvaga eftersomatt
priserna blir för höga för konkurrensdugliga alternativ.att vara

procentavgiften slopas5.2.6 Bör

Min slutsats den värderelaterade delen dryckesskattenär att av -
procentavgiften slopas. Den skapar oönskade effekter framförbör-

i flera eftersträvadeallt den avseenden motverkar denattgenom
konsumtionen alkoholsvagare drycker. Dessutomstyrningen motav

oöverskådligtill alkoholbeskattningen ochbidrar den göraatt
alkoholbeskattningen enligt min meningkomplicerad. I stället bör

något för övrigtalkoholhalten,enbart överensstämmerstyras somav
varit vägledande för det alkoholpolitiskamed grundtankarde som

lång tid.arbetet under

någrajag för alternativ till detI följande kommer redogöradet att
alltså intealkoholbeskattning alternativnuvarande försystemet som-

innehåller någon till procentavgiften lämnamotsvarighet samt-
beskattning alkoholdrycker.framtida förförslag till ett system av

Utgångspunkter alkoholdrycker5.3 ändrad beskattningför aven

5.3.1 Inledning

Även till alkoholstyrkan kanrelaterat enbartskattesystem ärett som
beskattningpå Den enklaste metodenutformas olika ärsätt. somen

förgrundavgiftengällandekonstruerad densättär samma som nu
proportionellt alkoholstyrkan.ökarspritdrycker, där skatteuttaget mot

mening brister isådan enligt minkonstruktion har emellertidEn
utgångspunkterfrånförhållande alkoholpolitiskatill kravde som

Av skälmåste alkoholdrycker.beskattningenställas somav
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i följande jag beskattningen ikommer utvecklas detatt attanser
stället utformas efter progressiv modell skatteuttaget ökarbör dären

centiliter alkohol stigande alkoholhalt.medper ren

5.3.2 Proportionell metod

utgår frånbeskattningsmetoden delsproportionellaMin analys denav
volymprocentliter för varjemed visst beloppskatt ettatt tas ut per

dryckesskatten skall oför-intäkteralkohol, dels att statens varaav
ändrade.

låtit påeffekternaanalyserautredningsarbetet har jagUnder
sådan för sprit- ochskattemodell deförsäljningspxiserna med en

Systembolaget.Sprit tillVin levererarvinmärken som

beskattning, dvs skattproportionellvisarResultatet att rent enen
alkohol, leder tillcentiliterstorlek för varjeär enrensammaavsom

omfördelninginbördesförhållande ordning väsentligtill gällandei av
beskattningenEftersomolika dryckesslagen.mellan deskatteuttaget

ocksåpåverkar på metodenalkoholdrycker, skulleprisetgradi hög
tillämpaspåtagliga försäljningspriserförändringar detillleda somav

minska markant,skullespritdryckerPrisernaför närvarande.
pålättvinöka, änvin skulleprisernamedan t.o.m. mer

dryckesskattenintäkterSkälet tillstarkvin. detta är statensatt avom
alkoholcentiliterblir skattenoförändrade,skall enren avpervar

dryckerna ochalkoholsvagarelativtsådan storleksordning deatt -
förhållandevis högt beskattade.blirbilligaredärmed de varorna -

konsument-beskattningproportionellDe effekter gerensom
framgår Effekterna52.tabellolikapriserna för de avvarugrupperna

för-såvälutgångspunkten skatteintäkternamedhar beräknats att som
oförändrade.säljningsvolymen är
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52Tabell
alkoholhaltigabeskattningproportionellPrisförändringar med aven

drycker.

Prisändring,Varugrupp procent

18Spritdrycker -
20Starkvin +
27Lättvin +
29vinRött +
24vinVitt +
33Rosévin +
65Aperitif +
1Mousserande vin +

23Lågalkoholvin +

gårbeskattningproportionelleffekternaredovisadeDe rentenavnu
prisetmedsträvandena,alkoholpolitiska styrai de attstick stäv mot
därför inteJag kanalternativ.alkoholsvagarekonsumtionen mot

sådan beskattningsmodell.förorda en

metodProgressiv5.3.3

tillsjälvfalletlederalkoholbeskattningprogressivEn enrent
står tilli relationiutsträckning dagi änprissättning störresom

innebärsådan beskattningsmetodEnalkoholstyrka. attdryckernas
frågadryck dethårdare alkoholstarkare ärbeskattasalkoholen om,

styrningeneftersträvadeunderlätta dennågot rimligen bör avsom
alternativ.alkoholsvagarealkoholkonsumtionen mot

utgår från delsbeskattningsmetodenprogressiva attdenAnalysen av
progressivenligtalkoholstyrkaefterskall beskattasdryckerna en

alkohol ökar närcentiliterskatteuttagetskatteskala där renper
skalldryckesskattenintäkternadelsÖkar,alkoholhalten varaatt av

oförändrade.

skatteskalorlåtit olikajag konstruerautgångspunkter harFrån dessa
effekternaanalyserasyfteADB imed stödbearbetats atthar avsom
vin.ochspritdryckerförförsäljningspriserpå Systembolagets
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enligt minutgångspunkterna börför skattesystemEn ett nyttav
förförprisändringarna demening begränsaatt som svararvarorvara

Eftersom redanförsäljningsvolym.Systembolagetsmerparten av
progressivitetinslag detvissa ärbeskattningssystem hargällande av

jämfört medskatteskalaprogressivutformamöjligt att som nu-en
fördramatiska effekter detill alltförinte ledervarande system varor

försäljningsvolym.Systembolagetsandelför stor avsvarar ensom

beskattning emellertidalkoholrelateradFör vissa rentger envaror
också avsikten. Det gällerpåtagliga effekter. Detta ärupphov till

tillverkningskostnader.inköps- ellerhögadrycker medframför allt
prissänk-till avsevärdabeskattningsmetodenlederFör dessa varor

effekt dennågot givetvis ärför konsumenterna, attningar avensom
jag intemin delFörslopas.procentavgiften attvärderelaterade ser

från alkoholpolitiskanågon nackdelförhållande ut-utgördetta
slag dessamån invändningarigångspunkter, den motannatavmen

avsnitt 5.4.7,underutvecklasmåste beaktas kan,prissänkningar som
avgift.särskildmedövergångsvis motverkaseffekterdessa en

procentavgiften slopasmedhängereffekt,En attsammansomannan
för deskattenskatt,alkoholrelaterad är attmedoch ersätts renten
skulleHärigenomi dag.blir lägre änspritdryckernaalkoholsvagare

förbättras.spritdryckeralkoholsvagareintroduceramöjligheterna att

progressivt skattesystemiockså inordnasmaltdryckernaOm ett -
bördirektiven strävani sägslinje med vad sägs attiliggervilket som

förändringar-skulleenhetligt skattesystemåstadkomma ettattvara -
Denförhållandevisordning bliförhållande nuvarande stora.tillina

för ölmedan skattenskulle sänkas,starkölnuvarande skatten
malt-frågan beskattningåterkommer tillJaghöjas.skulle avom

5.4.4.avsnittunderdrycker

alkoholbeskattning denärprogressivi principMin slutsats är att en
styrningeneftersträvadeuppnå denförmetoden avbästa att

möjligtdetEftersom ärdrycker. att utankonsumtionen mot svagare
upprätthålla nuvarandedenförändringargenomgripandealltför

förutsebarasådana mindreockså förriskenprisnivån, minskar
dryckes-i konsumenternasförändringaroönskadeeffekter t.ex.som

iförändringarobefogadeskälalkoholpolitiskaellermönster av
konkurrensförutsättningarna.
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alkoholdryckerbeskattningändradtillFörslag5.4 av

Utgångspunkter5.4.1

frånutgåttjag nämntsharförslagför mittförutsättningSom somen
inte börskattesystemdirektiveni nyttettattvad sägs omsom

Minaminskar.från dryckeshanteringeninkomsterinnebära att statens
från ochdryckesskattpå inkomsternaenbarthar baseratsberäkningar

apriltidenunderförsäljningsvolymSpritsutgått från Vinharjag
försäljningsprisetiförändringarförekommande1990 och1989 mars- alldelesgälldepriserutgångspunkt i demedberäknatjag somhar

1990.i majskattehöjningendenefter senaste

tillskall ledaintebeskattningenvaritvidarehar attMin strävan
olikaför deskatteuttagetförändringarinbördesalltför avstora

tidigareockså redovisatharjagSkälet till det ärdryckesslagen. som
vidpå konsumtioneneffekternaförutse ensvårigheternabl.a. att

får resultateti riksdagenanförtsSom har enavskatteomläggning.1
ochalkoholkonsumenterattraherarbliinteomläggningj att nyaman

dryckesmön-önskvärdasynpunktalkoholpolitiskfrånskapar nya,
framstårsättpåverkar prisbilden ett someller somattster man

198990SkU2y.seutgångspunkter senastfrån andraolämpligt även

så tydligtskallgälltförutsättning har systemetatt varatredjeSom en
möjligt.enkeltoch som

vinochSpritdtycker5.4.2

skallvinochspritdrycker tasalltså skattinnebärförslag attMitt
skallDryckesskattenskatteskala.progressiv varaenhetligenligtut en

skattenivå tillämpasskallochalkoholhaltentillrelateradhelt samma
Skattendryckesslag.alkoholhalt, oavsettmeddryckerallaför samma

avrundadalkoholstyrkadryckensutgångspunkt imedbestämmasbör
avrundningtill huråterkommerJagvolymprocentenhet. senareheltill

ske.bör

sammansattdryckesskattenlåtavaltjaghar varalagtekniskt attRent
alkoholhalt över-meddryckerför somochgrundbelopp enettav - meddryckerfrågaItilläggsbelopp. om19 volymprocent ettstiger -

jag dessutomhar19 volymprocent,överstigerintealkoholhalt somen
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funnit det lämpligt indela skatteskalan i intervall inom vilka skattatt
med belopp.tas ut samma

För drycker alkoholhalt överstiger sju inte 19 volymprocentvars men
föreslår således utgår frånjag beskattningen intervallatt treom
volymprocentenheter. För drycker alkoholhalt överstiger 19vars
volymprocent bör skattesatsen för varjebestämmas hel volymprocent-
enhet.

Den utformningen för beskattning spritdryckernärmare och vinav
med alkoholhalt högst sju volymprocent behandlas i avsnitten av
5.4.5.

Progressionen i skatteskalan för drycker med alkoholhalt högsten av
till uttryck skillnaden i19 volymprocent kommer skattesatsattgenom

grundbeloppet ökar för varje intervall. För drycker med en
åstadkomsalkoholhalt 19 och 39 volymprocent progressionenmellan

tilläggsbeloppet vid femte volymprocentenhet.ökaratt vargenom
Även justeras vid femte volymprocenten-grundbeloppets storlek var

För alkoholhalt överstiger 39 volymprocenthet. drycker med en som
proportionell utformning.beskattningenantar en

progressivitetenBeskattningens storlek liksom har bestämts med
prisnivånutgångspunkt föri för de produkter denatt som svarar

inte skall rubbas i alltför hög grad.försäljningsvolymenstora
alkohol-Samtidigt vill jag emellertid redan här klartgöra att renten

nödvändighetdrycker, medskatt, enhetlig för allarelaterad ärsom
någon i princip samtliga drycker.prisförändring förleder till form av

idryckernaSkälen indela de alkoholsvagaretill jag har valtatt att
skallnågot framför allt skattereglernaintervallbredare är att vara

inteEnligt min meningtillämpa. börokomplicerade och lätta att man
drycker. Det böri föröverdriva precisionen dessasystemet vara

så rimlig differentiering kantillräckligt intervallen bestäms attatt en
svårigheteruppnås. också kan föreliggain iblandJag har detvägt att

ha, medvin kommeralkoholhaltexakt förutsäga vilken attettatt
jäsningspro-resultateti vintill alkoholhalten berorhänsyn att av

något från tid tilldärför varieraAlkoholstyrkan kan annancessen.
spritdryckerFör däremot ärvinmärkenmellan sort.av samma

drycken hargradi vilken spättsalkoholhalten direkt beroende ut.av
uppstå för vin finns därför inteNågra kanliknande demproblem som

för spritdrycker.
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förpå riskernaminimeratankebl.a. medhar valts attIntervallen att
Minuppkomma.skallolägenheterliknandeoch andratröskeleffekter

så långt undvikamöjligt sättavaritdärför attharsträvan att ensom
Jag har dendrycker.ansamlingfinns motbrytpunkt där det aven

brytpunkter19 volymprocent10, 13, 16 ochvaltbakgrunden som
vin.spritdrycker ochintervallbeskattningenför av

allt tyskaframför definns7 10 volymprocent,intervallet,I det första -
varierar vanligenvinerhos dessaAlkoholhaltenlättvinerna.vita

och 10 volymprocent.8mellan

lättvinerna,återstodenfinnsvolymprocent,10 13intervall,I nästa av-
vin.mousseranderosévin ochlättvin,vita viner,övriga röttdvs

11,5 12ochmellanalkoholhaltharvinerdessaMerparten enav
volymprocent.

medfinns16 volymprocent,13 ettintervallet,följandeI det -
märkeharlättvinsaperitiferAv sju ettlättvinsaperitiferna.undantag

alkoholhaltenmedan10 volymprocent,alkoholhaltSangria omen
volymprocent.14,913,5 ochmellanvarierari övriga

andelenfinns den större19 volymprocent16 avintervalletI -
starkvinerna.

framgårvinochspritdryckerförtill skattesatserförslag avMitt
53.tabell
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Tabell 53
Förslag till Skattesatser för spritdrycker och vin

Skatt,Alkoholhalt, kronor literper
tilläggsbeloppvolymprocent grundbelopp

7 12--högst -
1710över högst 10 -

10 13 2670 -
1613 3660 -

475016 19 -
4750 510 för varje hel volym-2419

överstiger 19procent som
550 för varje hel volym-29 79--24

överstiger 24procent som
varje volym-10050 620 för hel3429

29överstigerprocent som
740 varje hel volym-13150 för3934

överstiger 34procent som
750 för varje hel volym-16825039

39överstigerprocent som

särskilda reglerförutsättstilläggsbeloppetkunnaFör bestämmaatt
uppgårinte tillalkoholhalttotalaavrundning för drycker varsom
införasdärförregel börEn särskildvolymprocenttal.helt av

för dryckerskallberäkning skattenvidinnebörd att varsav
hel volymprocentdelöverstiger 19 volymprocentalkoholhalt av-av

alkohol-Detta innebäruppåt volymprocenttal.till heltrundas att
exempelvistillberäknasalkoholstyrka kani dryckhalten varsen

För dryckertill 20 volymprocent.skall avrundasvolymprocent19,1
någonochnågot intetilläggsbeloppalkoholhaltmed lägre uttas

således inte ske.avrundning behöver

och vinspritdtyckerförpriseffekterSkatte- och5.4.3

försäljningsprisernaochför dryckesskatteneffekternatotalaDe
framgår Det skall54.tabellmitt förslagvinspritdrycker och avav

kanprodukterenskildaförförändringarnaemellertid sägas att
för helagällervadutsträckningbetydligt änivariera större som
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Detta oundviklig konsekvens strävandenaär attvarugruppen. en av
beskattningen enhetlig och tillkomma med de oönskaderättagöra

procentavgiftenkonsekvenser den värderelaterade upphovgersom
låg inköps-till. För drycker med hög alkoholhalt och eller pro-

minskar förduktionskostnad ökar skatten, medan den drycker med
låg inköps- produktionskostnad.alkoholhalt eller hög resp.

Tabell 54
Beräknade mitt förslagförändringar av

Skatteintäkter PrisändringFörsäljningsprisVarugrupp
milj. krmilj. kr procent

0,656Spritdrycker 46 + ++
2,415 19Starkvin + ++
0,939 51Lättvin - --

19 0,815Rött vin ++ +
3,99374Vitt vin -- -

87 +30,770Aperitif ++
6 2,95Rosévin +++

-16,17056Mousserande vin --
2,2Lâgalkoholvin 1 ++ --

framgår tabellenblirför spritdryckereffektenDen totala som av
enskildamellanförhållandevis variationernaliten, även pro-om

påtagliga.mycketkandukter nämnts varasom

totalaandel denförSpritdrycker störreFör de avsvarar ensom
skattehöjningar ochtillmitt förslaglederförsäljningsvolymen

cl-buteljexempelvis 75Priset förprishöjningar.tilldärmed en
försäljningsvolymvolymprocent med38VodkaExplorer en-

miljoner4,719901989 änaprilperiodenunder mermars om-
ñaska,9 krmedelleröka 6beräknas medliter procent, perca-

volymprocent40Brännvincl-butelj Renat75priset föroch en -
liter beräknas4,2 miljonerförsäljningsvolym drygtmed omen -

flaska.krmed 1710 elleröka med procent per

ochskattenlåg sjunker däremotalkoholhaltspritdrycker medFör
för punsch,Som kanexempel nämnaspriset.därmed att vars



Överväganden82 sou 199152

uppgår priset för 7526 kommertill volymprocent,alkoholhalt en
23 26sjunka medcl-butelj procent.att -

frågablir detOckså höga inköpskostnaderdrycker medför om
cl-butelj Grönstedts Monopole75prissänkningar. Förochskatte- en

från 232 För290 kr till kr.20sjunka medprisetberäknas procent,
Bleu beräknasMarte Cordonkonjakenmotsvarande volym av

från 496 kr. Försälj-952 kr till48priset sjunka med procent,
drycker uppgick under75 dessaför varderaningsvolymen av

843 liter.171 000tillperioden drygt resp.

frågaockså iprisförändringar blir detPåtagliga ochskatte- om
produktions-låg inköps-och högalkoholhaltmeddrycker resp.

15Chiyoda Sakerisbrännvinexempelvis japansktFörkostnad.
10 880 liter underförsäljningsvolymvolymprocent med pe-omen

från till 72141 kr49priset sjunka medberäknas procent,rioden
cl-butelj.75kr för en

sammanfattningsvis sägaskanspritdryckerna attBeträffande
för dendryckerpriset, dedärmedochskatten, även svararsom

något. Dehöjaskommerförsäljningsvolymenandelen attstora av
for dryckerframför alltblir aktuellaprissänkningarnapåtagliga

små volymer.emellertid isäljsDessavaruvärden.högamed
mittalkoholstyrkan ledertillhelt relaterasGenom skattenatt

spritdryckerförprissänkningartillföljdriktigtdessutomförslag
alkoholhalter.lägremed

totaltszarkvinförmitt förslagtillFörklaringen att varugruppen
starkvinerför deskattenhöjningviss ärtillleder att svararsomen

höjs. Det gällerförsäljningsvolymenansenlig delför varu-aven
dryckerna,flestaFör deMarinella. t.ex.Rosita ochmärken som
prissänkningar.frågablir detsherry,portvin ochmadeira, om

förochvaruvärdenhögamedfinns detInom den varorgruppen
pris-avsevärdaresultatetblirportvinerlagradevissaexempelvis

inhemskaalkoholstarkaför deframför alltDetsänkningar. är
och pris-påtagliga skatte-frågablirdetstarkvinerna omsom

volymprocent21,5Rosita75exempelvisPriset förhöjningar.
drygtperiodenunder den uppmättaförsäljningsvolymmed omen

15 kr.eller med23höjs medliter890 000 procent,

ochskattensänkningvisstillförslagmittlättvin lederFör vitt aven
förvita vinernatyskadeDet berorpriserna.därmed att svarar

vinerdessaochförsäljningsvolymentotala attandel denstor aven
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låga grundprinciperna föralkoholhalt i konsekvens medsinp.g.a.
i intervallet.förslag beskattas det lägstamitt

prishöjningförslag till avsevärdlättvinsaperitifema leder mittFör en
Sangria. Förklaringen dessasamtliga drycker ärför attutom en

förhållandevis och billigahög alkoholhalt de ärdrycker har atten
skattesyste-det nuvarandeframställa och därför har gynnatsatt av

met.

fråga pris-avsevärdvinerna blir detFör mousserandede om en
inom denförklaring i dryckernasänkning. Det har sin att gruppen

därför beskattasochdel har höga varuvärdentill övervägande
högt i dagensmycket system.

priseffek-gäller skatte- ochförslag detmittKonsekvenserna närav
i bilagaredovisasoch vinmärkenantal olika sprit-för ettter

skatttill högremitt förslag lederSammanfattningsvis kan sägas att
från alkoholpolitiskaviktigadryckerframför allt de är ut-för som

andelalkoholhalt ochhöggångspunkter, drycker meddvs. storen
alkohol-med lägreFör dryckerförsäljningsvolymen.totaladenav

konstateraJag därmedskatt. kantill lägre attleder förslagethalt
nuvarandedetmitt förslag bättreeffekterna än systemet svararav

ambi-alkoholpolitiskabakom deliggerintentionerdemot som
föri högre gradhärigenom änbeskattningenochtionerna att

alkoholpolitiskt instrument.utnyttjaskannärvarande ettsom

Maltdrycker5.4.4

ingå migiskall detmaltdryckernabedömningenVid avomav
Engällande.synpunktersig olikaförordade skattesystemet gör

önskemålet beskattningenockså uppfylleranpassning attomsom
alkoholstyrkalikvärdigdrycker medmellanneutralskall vara

förskattensänkningbeloppsmässigtill avsevärdledaskulle aven
på öl.höjning skattenmotsvarandeochstarköl aven

givetvisalkoholbeskattning detärlättillgängligenhetlig ochFör en
Eni skattesystemet.inordnaskanheltmaltdryckernafördeltill om

utgångs-medockså bättre överenssådan ordning skulle stämma
efterbeskattasskallalkoholdryckerdirektivenipunkten att
olikamellanneutralskallbeskattningenochalkoholhalt att vara

57 kanföregående se figurframgåttSom i detdryckesslag. t.ex.



Överväganden84 SOU 199152

alkoholen ibeskattningen leda till starkölnuvarandeden att
utgångs-Frånhårdare i lättvinerna. dessaalkoholenbeskattas än

maltdryckerna i linjesärbehandling medpunkter kan en av
styrningenönskvärdaordning, motverka dennuvarande sägas mot

drycker.alkoholsvagare

Å måste mening beakta konsumtio-enligt minsidanandra attman
år särskilt bland dekraftigthar ökat understarköl senarenen av

avtrappning haviss ägtkonsumenterna även synesom enyngre -
priskänsligheten kanpå kommertid. Till detta attsenarerum

Frånnågot spritdrycker och vin.starköl förhögre för änantas vara
ifrågasättassåledesutgångspunkter måste detalkoholpolitiska om

sådan utsträckningstarköl isänka skatten förlämpligtdet är att en
i miginordnades detmaltdrycker heltbli följdenskulle avomsom

skattesystemet.förordade

i vissmaltdryckernaskäl förtalar starkamin meningEnligt att
vill uteslutajag intesärbehandlas,utsträckning bör även attom

kunna inordnas isikt börlängredessa dryckerbeskattningen av
inframför allt dehar jagställningstagande vägtVid mittsystemet.

starkölskonsumtion harmedförknippaderisker är att ensom
detochkonsumenternaattraktionskraft bland desärskild attyngre

ipåverka konsumtionsvanorinte derasangelägetsärskiltär att
riktning.oönskad

Även således inte helt börmaltdryckerbeskattningen avom
ändå gällandejag deordningentill den att nuansernyaanpassas

i skatteklasserindelningensåväl gällerdetändrasreglerna bör när
höjd.beskattningenssom

frånkritiseratsmaltdrycker harklassindelningenDen nuvarande av
skatteskiktetdet bredahåll. gällandebl.a. gjortsDet harflera att

något prismässigt in-inte4,5 viktprocent2,8 tillstarkölför ger--
Omfinns.starkölssorteralkoholsvagareför val decitament somav

uppdelning kunna ledaskulletillräckligtblirprisskillnaden stor en
alkoholsvagareriktningikonsumtionenförskjutning mottill aven

starköl.

minenligtskatteklass liggerstarköl i fleruppdelning änEn enav
skallmålsättningen skattlinje med utonekligen i tasmening att

också in detjagbedömning har vägtminalkoholhalt. Vid attefter
ialkoholstarkare andraSverige änisäljs ärstarköl mestsom

tillförklaringengjorts gällandeharDetjämförbara länder. att
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skulle beskattningen fokusering kringdetta och den alkohol-vara
halten har blivit följden Vidare har detden. detsagts attsom av

några kvalitetsskäl motiverar alkoholhalter iinte finns höga öl.som
från utgångspunkten tillTvärtom skulle fördeldet den snarast vara

något Bl.a. bakgrundenlägre alkoholstyrka. den harmed moten
frivilligmellan bryggerierna träffats överenskommelsedet omen

4,0 viktpro-alkoholstyrkan i inhemskt starköl till högstsänkaatt
Starköl alkoholhalt kommer fortfarandemed högre attcent.

sådana tillhandahållersystembutikersaluföras, enbart i sommen
specialsortiment.ett

uppfattningen den nuvarandeanförda har lett mig tillDet attnu
Enmaltdrycker ändras.indelningen för beskattning bör nyav

4,0 viktprocent böralkoholhalt högstför starköl medgräns aven
någon ytterligarekommit till slutsatseninföras. Jag har vidare att

intervalletStorleken kvarvarandeindelning inte detbör göras. av
ocksåframstår lämpligt iviktprocentstarköl 2,8 till 4för som--

beskattningförhållande förordat förjag tidigare hartill vad av
indelningEn ytterligarealkoholhalt.drycker med näraliggande

praktiska problem.vidare kunna leda tillskulle

Även förskall tillämpasvilka skattesatservid bedömningen somav
Somsig gällande.olika synpunkterkan självfallet görastarköl

förhål-till iframgått nuvarande skattesatsernatidigare leder de en
jämfört medstarkölbeskattninghögretill alkoholhaltenlande av

utgångspunkternaåtskilliga Mot bakgrundlättviner. att en avav
konsumtionenalkoholbeskattningprogressiv är motför att styraen

sådanifrågasättasgivetvisdrycker kan detalkoholsvagare om en
Å frånheltinte bortsessidan kan detrimlig. andraordning attär

Sålundakonsumtionsmönstret.gällerskiljer sig vaddryckerna
flaskaungefärstarkölburkarialkoholmängden tremotsvarar en

rödvin.

tillmitt förslagimaltdryckernafullständig inordningEn nyav
höjas med drygtbordeöltill skattenskulle ledadryckesskatt att

3på med drygtsänkasstarköl bordeskattenliter medan2 kr per
sådantföreslåbereddJag inte steg.liter. ettkr är attnuper

malt-beskattningenförfrämmandejag inteDäremot är att av
alkoholdryckerförgällervadtillsiktdrycker bör somanpassas

redanvidtasockså förändringar börvissaJagi övrigt. att nu.anser

för öl70till 2 kruppgår öretidigare nämntsSkatten öl som
på starkölSkatten ärför starköl.25till 11 kroch öre sammaav
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storleksordning skatten, dvs. grundavgiften, för alkoholsvagtsom
högst sju volymprocent lättvin. För alkoholsvagt lättvin ingentas
procentavgift Motivet för detta undantagut. det harär att ansetts

från alkoholpolitiskvärde synpunkt tillhandahållakunnaattvara av
prismässigt attraktivt alkoholsvagt lättvinett alternativ tillettsom

såandra, kanske dubbelt starka viner prop. 19878891, SkU22.
Produktionskostnaderna för förhållandevisdessa viner nämligenär
höga och skattelättnaden infördes för försäljningspriset inteatt
skulle bli högre för de billigaste vinerna.än

Det kan visst förhållandemed fog den isägas till starkölatt
relativt lindrigare lågalkoholvinbeskattningen strider motav

Åönskemålet prioritera konsumtion alkoholsvagare drycker.att av
sidan frågaandra torde dryckesmönstren skilja sig väsentligt i

lågalkoholvin. ocksåstarköl och Det någonhar visat sig attom
övergång frånmärkbar starkölskonsumtion till konsumtion av

lågalkoholvin inte har Till viss del kan detta hängaägt rum.
med vad skattelättnaden grundsagts attsamman som nyss om

fårrelativt högade produktionskostnaderna inte det genomslagav
i försäljningspriset ändåskulle bli fallet. Men det tordesom annars

lågalkoholvin frånkunna starköl och konsumenternasantas att
synpunkt inte utbytbara alternativ.är

Den olikheten beskattning i vinnuvarande i alkoholen ochav
Målsättningenstarköl bör inte förstärkas i skattesystem.ett nytt

påi skillnad.bör stället sikt utjämna denna Jagattvara anser
frågadärför inte kan i idet komma beskatta starköl absolu-att att

framgår föreslårSom 5.4tal högre vin. under avsnitt jagänta att
lågalkoholvinskatten för till liter. Enligt minbestäms 12 kr per

uppfattning för mer viktpro-bör skatten alkoholstarkt starköl 4än
uppgåcent till belopp.samma

högst 4 viktpro-För alkoholsvagare starköl, alkoholhaltmed omen
utgångs-Medbör skatten bestämmas till lägre belopp.ettcent,

också från starkölpunkt mitt förslag till skatt alkoholstarkare
framstår storleksordningen 8 motive-i för sig skatt i kroch somen

Jag emellertid anförts inte bereddrad. skälär att nuav som ovan
så därför förförorda kraftig sänkning och har stannat atten

föreslå Detta innebär sänkningskatt 10 kr liter. medenen om per
rådande jag medveten25 jämfört ordning och1 kr med äröre om

också åtgärd uppfattas brottskulle kunnadenna ett motatt som
starkölskonsumtionenalkoholpolitiska inriktning motverkaden att

Samtidigt jag erinra dettid. vill ärgällt under attomsom senare
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volym-öldetalkoholhalt änlägremedstarköl somfråga enom
vill härJagstarkölsförsäljningen.stått förmässigt har merparten av

alkoholhalthadeår 1990såldesstarköl mest endetnämna att som
skattesänk-tordebakgrundendenMot4,4 viktprocent.änmerav

konsum-konsekvenserstimulerandedebehövainteningen
frånupplystvad ärEnligtbringaskan tro. somatttionen mansom

skattesänkningendenskulleBryggareföreningen avSvenska
kruppgå cirka 1tillkonsumentledetiprissänkningenföranledda

liter.90 öre per

skattenInnanbedömning.följandejagölgäller görslutligenVad
oförändradvaritdenhade70kr öretill 2höjdesår 1990på öl

26tabellse20och öre2 krtilldå bestämdesden1982sedan
ök-allt deframförmotiveradesår 1990 avSkattehöjningens.32.

prop.då konstateratshadeförsäljningsvolymeniningar som
förgrundtillliggerutgångspunkter5.10. De198990114 bil.1 som

skulleölskattenförsigföroch attitalarövrigtiförslagmina
bereddinte attJag5 ärkr.och504 kr öremellantillmedhöjas

3till80med örehöjsskattenställetiförordar attså långt utan
inhämtasharvadenligtskullehöjningsådan somEn50 öre.kr

konsu-iprishöjningtillledaBryggareföreningen enfrån Svenska
detskullehärAvenliter.20kr öre1cirkamedmentledet per

ledakandeltillförslagmittgällande enattkunna görasgivetvis
Minstarköl.konsumtionen upp-motstyrningoönskadtill aven

lättölskonsumtionenalltframför ärdetemellertid attfattning är
hängerDettariktning.positivdå iochpåverkas,tordesom

tillgänglighetoch somdryckesmönsteriskillnaderdemedsamman
minenligttordekonsumenternaFöröl.ochstarkölmellanfinns

lättöl.ochölstå mellanvalet närmastuppfattning

förindelningennuvarandedensammanfattningsvis attförordarJag
syfteI attavseende.imodifieras ettmaltdryckerbeskattning av

föreslår jagstarköl en nyalkoholsvagarekonsumtionen motstyra
överstigeralkoholhaltmedstarköl somförskatteklass enhögre

medskattskall uttasskatteklasseni denölFörviktprocent.fyra
Förliter.kr12medlâgalkoholvin, dvs. perförbelopp somsamma

skattbör tasviktprocentfyrahögstalkoholhaltmedstarköl aven
iliter änmindre25kr öre1med perdvsliter,kr10medut per

50och öre3 krtill per80med örehöjasskattenbörölFördag.
liter.
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5.4.5 Ett samlat förslag till påskatt alkoholhaltiga drycker

Mitt ställningstagande detnär gäller beskattningen maltdryckerav
detgör möjligt åstadkommaatt förett system enhetlig be-en

skattning alkoholdrycker. Jag föreslår såledesav samtligaatt
alkoholdrycker beskattas enligt enhetlig skattemodell ochen att
alkoholbeskattningen helt baseras på dryckens alkoholstyrka enligt

progressiv metod. Härigenomen tillgodoses önskemålet om
enhetlig beskattning är neutral mellan olika dryckesslag.som

I figur 59 finns grafisk beskrivning mitt förslagen till enhetligav
beskattning alkoholhaltiga drycker.av

kr liter
300

250

200

150

100

50

volymprocent

Figur 59
Förslag till skattesatser för beskattning alkoholdrycker, kr literav per
vara.

Beskattningen i de intervall där öl återfinnsoch starköl aningenär
lågför någothög, jag har motiverat tidigare.resp. Dettasom

förhållande framgår särskilt tydligt figur 510. Den streckadeav
linjen i figuren har tagits fram för visa hur approximationatt en av
skattesatserna, i form kontinuerlig beskattningsfunktion,av en ser
ut.
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kr liber
50

z
45;-

zssâ-
30- x
25-
20-
155-
105-

5
054.Th.. I

l 1 l. . . . . . . .0 5 10 15
volymprocent

Figur 510
Mitt förslag till Skattesatser för beskattning alkoholdrycker och denav
matematiskt anpassade beskattningsfunktionen, kr literper vara

Mitt förslag innebär vidare alla drycker, dryckesslag,att oavsett
Ävenmed alkoholstyrka beskattas andrasätt.samma samma

drycker såledesmaltdrycker kommerän kunna beskattas inomatt
intervallde i och för sig utgångspunkthar bestämts med isom

förhållandena för maltdrycker. Eftersom det alkoholsvagaste lättvin
tillhandahålls för närvarande har alkoholhalt 5,5som en av vo-

lymprocent kommer någradenna ändring visserligen inte att
effekter det nuvarande utbudet, kan intedet uteslutas attmen

förslagmitt för framtiden leder till alkoholsvagare alko-att nya
holdrycker kommer introduceras.att

åstadkommaMin har varitsträvan beskattning alkohol-att en av
haltiga drycker i högre igrad dag uppfyller deän kravsom som
föranleds alkoholbeskattningen skall användasatt ettav som
alkoholpolitiskt instrument. frånFör de betydelsefullaärvaror som

utgångspunkter så måttoalkoholpolitiska i de föratt svarar
försäljningsvolymen innebär mitt förslag vissmerparten av en

skattenivån.höjning Vidare, och kanske viktigast, innebärav
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principenden vedertagnabeskattningenförslaget motatt svarar
beskattning alkoholdrycker.progressiv avom en

förhållande studerar hur deniakttasSistnämnda kan bäst om man
figur 511 beskrivsIi olikabeskattas dealkoholen systemen.rena

olikasig vid alkohol-alkohol fördelarcentiliterhur skatten renper
förslag.med mitthalter

kr alkohol

.

I

.I....I.|..I...l...l....l....l....I..u I 4535 403025201510O
volymprocent

511Figur
alkoholdrycker; krbeskattningförtill skattesatserFörslag perav

alkohol.centiliter ren

iträdakunnaalkoholdrycker börbeskattningförEtt nytt system av
åringången 1992.kraft vid av

förslagmittÖvrigti5.4.6 Effekter av

nationalekonomi,ihögskolelektorntidigare harSom nämntär
analysgjorträkningutredningensförAssarsson, avenBengt

Meddrycker.alkoholhaltigaolikaförpriselasticiteten typer av
ocksåhanframställt harhananalysmodelldenledning somav

En närmareförslag.minaeffekternaberäkninggjort avaven
fogadebetänkandettilli denfinnsanalysdennabeskrivning av

bilagan
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Utgångspunkten vinbeträffande spritdrycker ochför analysen har
54 sidprisförändringar redovisas i tabellvarit de beräknade som

på databearbetningberäkningar de00. Dessa bygger aven
Sprit priser, försäljnings-finns hos Vinuppgifter om varor,som

förutsätterskatter. Beräkningarnaprissättningsmetoder ochvolym,
faktorer skatten oförändrade.samtliga ärutomatt

förfinns inteBeträffande maltdrycker det sättsamma som
några uppgifter priser ochexaktaoch vin samladespritdrycker om

råder vissprispäverkan därförskatteförändringar. Det enav
för analysenpriser ligger till grundbeträffande deosäkerhet som

utgångspunkt antagitsSom harstarköl.gäller öl ochdet attnär en
1733 kr.för starköl och ölliterpriserna är resp.

analysmodell skulleBengt AssarssonstillämpningMed direkt aven
till ökning denskatteförslag upphovmittpriseffekterna en avgeav

Som Bengt Assarsson1,5alkoholkonsumtionen medtotala procent.
eftersom analysmo-framhåller överskattningemellertid dettaär en

substitutionseffekter demänhänsyn till andradellen inte tar som
Sålunda harstarköl och öl.spritdrycker, vin,mellanberäknaskan

frågan lättölskonsum-hurbetydelsefullai sammanhangetden om
öl inte beaktats.påverkas höjda priserföljdtionen en avsom

behäftade medberäkningarnabeaktar ärOm dessutom attman
devid handenfår Assarssons analysBengtosäkerhet, attanses ge

följakan beräknasalkoholkonsumtionenförändringar avsomav
små.måste betecknasmitt förslag som

samtligaförutsättningenanalysen vilar attHärtill kommer att
beräkningarna baserasochoförändradeprisetfaktorer ärutom

förprisförändringarnasammanlagdadeenbart varugrupperna
såledesbeaktarAnalysmodellenöl.starköl ochvin,spritdrycker,

dryckerenskildaprisernaförändringarinbördesinte de somav
enligtalkoholrelateradblirmitt förslagskatten medföljer enattav

jag harförändringar bör,Dessabeskattningsmodell.progressiv som
konsumtionsmön-tillledarimligen kunnatidigare, attantassagt

drycker.alkoholsvagareriktningiförändras motstret

någramöjligt göraintedet ärjag tilläggavill attRent allmänt att
beräkningarhärstöd denmedsäkra typen avavprognoser

inte beaktaranförtsharvaddeeftersom utöver som nyss --
dryckesmönster,livsstil,iförändringarsådana faktorer nyasom

gångermånga kanochtillgänglighetdryckersolika varaetc. som
konsumtionsutvecklingen.förbetydelsestorav
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Sammantaget jag därför de effekter alkoholkonsumtio-attanser
kan förutses mitt förslag frånde kravnen som motav svarar som

alkoholpolitiska utgångspunkter påställs ändrad beskattningen av
alkoholdrycker.

5.4.7 Behovet Övergångsbestämmelserav

Som jag redan har kommernämnt alkoholrelateradrenten
beskattning leda till prissänkningar för del dyrare inteatt en varor,
minst för de dyrare vinerna. Medan försäljningspriserna för
flertalet spritdrycker fortfarande långtkommer ligga överatt
världsmarknadspriserna, frågakommer förhålladet i vin sigattom
annorlunda, och det kan inte uteslutas finnsdet viner kanatt som
bli billigare för konsumenterna Sverigei i ursprungslandet.än
Anledningen alkoholbolagen vidär sin prissättning inte beaktaratt
den värdestegring undergårvissa viner under lagringstidensom

prissättningen bygger inköpskostnader medutan endastatt
Åtminstonepålägg.schablonmässiga för de exklusiva vinernamest

skulle priserna med mitt förslag ibland komma signärmaatt
världsmarknadspriserna. Jag förhållandekan inte detta i sigattse

någon från utgångspunkter,nackdel alkoholpolitiskautgör jagmen
klar det inte kan prissänkningarnaär över uteslutas sinaatt att

håll kan uppfattas iögonenfallande.som

övergångsåtgärderEnligt direktiven jagbör beakta behovet iav
månden mitt förslag skulle till alltför drastiskaleda prisförändring-

vissa produkter. De prissänkningar vissaför spritdrycker ochar
vinmärken mitt förslag tillleder oundviklig följdär attsom en av

frågaden värderelaterade skatten slopas. Det framför ialltär om
de mycket dyra produkterna prissänkningarna skulle kunnasom
uppfattas alltför drastiska.som

måste genomgåendeHär samtidigt beaktas det signästan röratt
frågalitet produkter framför alltantal och det ärett attom om--

produkter försäljningsvolym relativt obetydlig.ärvars

förhållande på 55I till dagens priser skulle priset cirka produkter
200 kr för 0,2sänkas med liter; dessa dryckeränmer per svarar

Systembolagets totala omsättning spritdrycker ochprocent av av
Omvin. i exemplet i vid 100 kr sigstället detgränsen sätts rör om

cirka 155 produkter omsättning för 1,5och procenten som svarar
Systembolagets totala omsättning spritdrycker och vin. Härtillav av
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kommerprissänkningarnaefter attdessa ävenkommer att varor
dyra.vara

prisänd-dessaintemin deljag förkanbakgrunden attMot den se
särreglering över-så effekterdramatiskatill attlederringar en

Omskäl.alkoholpolitiskaframstår nödvändiggångsvis avsom
fråga utpräglade lyx-det ärutgångspunkten däremot är att om

anledningen,denskepåslag priset börartiklar och ett extra av
beskattningsärskildmedmotiveratsiggivetvis avkan det te en

ifrågasättaskandet,från jagdet,Bortsettdessa att sersomvaror.
alkoholdryckervilkenvidnågon värdegränsgivenfinnsdetom

slagetsärreglering detskulleövergår bli lyxvarortill avatt en
skatteregler ärönskemåletförenlig med somknappast omvara

förstå.lättaochenkla att

renodlingsträvandenstrida devidareskullesådan reglering motEn
områdedettainomreformarbetetförvägledandevaritharsom

omfattandedenfastslagitshartid ochunder genomsomsenare
år I1990.beslutadesskatternaindirektadereformering somav

breddadstatsrådetföredragande attframhöllsammanhang endetta
möjlig-statsfinansiellabeskattningindirektenhetligoch germer
prop.punktskatterbetydelsefullamindrevissaslopaheter att
slopabeslutadeshärav attkonsekvensSoms.85.198990111 en

ochkemisk-tekniska preparatvaruskattensärskildadenbl.a.
läskedrycker,dryckesskattenkonfektyreroch samtchoklad
framstår det,meningminEnligtkassettskatten.ochvideoskatten

skattesystemetutvecklingallmänna somdenbakgrund avmot av
forminföraolämpligt avattsålunda en nyägt nusomrum,

lyxbeskattning.

EGförhållande tilliproblem enockså deerinra somvillJag om
hurhanddå förstainte itänkerJagmedföra.kansärreglering

harmoniseringssträvan-förhålla till desigskullesådan regleringen
Minaalkoholdrycker.skattengällerdetfinns närden som

förfinnaskanriskdenfrämstställetsig ifarhågor grundar som
måttosåiprotektionistisk attuppfattaskansådan skatt somatt en

importeradeför varor.skulle komma utenbart att tasprincipiden

ändå inteförslagmittföljdenblirprissänkningarOm de avsom
syfteisärskild skatt attmedaktuelltblikan det enkan accepteras

prissänkningar.dessamotverka
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sådanEn skatt kan utformas värderelaterad skatt för alko-som en
holdrycker med höga försäljningspriser. En utgå frånmetod är att

fingerat försäljningspris, dvs. det pris skulle bli följdenett som av
den mig förordade beskattningsmetoden. Mot detta kan visserli-av

anföras slåden särskilda skatten skulle samtligaatt motgen
drycker försäljningspris prisnivåmed överstigande vissett en

vilken skattesänkning blir följden mitt förslag.oavsett som av
såledesSkatten ståskulle inte i direkt relation till de prissänk-

ningar blir följden åstad-beskattningen. Attden ändradesom av
sådankomma rättvisa mellan enskilda produkter emellertidären

inte möjligt, måsteskattebasen för den särskilda skattenutan
bestämmas med generella urvalsmetoder. Rent tekniskt skulle den

såsärskilda skatten kunna utformas för med mittatt varor som
förslag i butiken skulle kosta kr, skatt medän tas utmer x y

det belopp överstigerprocent av som x.

utgångs-Eftersom skatt utformad detta vis, dvs. medärsomen
punkt i fingerat försäljningspris, förutsätter kostnaderna iett att

ändamålsenligadetaljhandelsledet kända torde denär mest
låta åvilaordningen skattskyldigheten för särskild skattattvara en

Systembolaget.

5.5 skattskyldighet

Skatt-vin.Sprit för spritdrycker ochVin skattskyldigtär ensamt
Systembolaget.till Detinträder levererasskyldigheten när varorna

ordningen hänsynlämpligaste meddiskuteras detta denkan ärom
Sprit betala bl.a.Vin skall bestämstill den dryckesskattatt som

Mitt förslag slopaSystembolagets detaljhandelspris. attomav
skatt enbartprocentavgiften och den med ärersätta somen

problememellertid till dealkoholstyrkan lederrelaterad till att
försvinner. Jagnuvarandeförknippade med detär systemetsom

någonpåkallat ändring demeddärför inte det äratt avanser
skattskyldighet.reglernanuvarande om

framgår 5.4.6 jag däremot över-Som avsnitt att om enanserav
prissänkningar införs,gångslösning oönskadei syfte motverkaatt

Skäletåvila Systembolaget.skattskattskyldigheten för dennabör
måstesådan medskatt bestämmasför detta nämntsär att ensom

Mot bakgrundförsäljningspris.utgångspunkt Systembolagetsi av
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sådan lösning lämnargäller behovetuppfattning detmin när enav
de nuvarandeändringarnågot tillförslaginteemellertidjag av

vin.spritdrycker ochskattskyldigheten förreglerna om

prissättningAlkoholbolagens5.6

in-synpunktfrån alkoholpolitisk mestdetdirektivenI sägs att
mitt uppdragIhand skatten.i förstaintepriset ochärtressanta

prissättningsmetoderockså belysa deingår därför närmare somatt
alkoholbolagen.tillämpas av

såalkoholpolitiken ärsvenska attutgångspunkterna för denEn av
från alkoholhan-vinstintressenprivataelimineramöjligtlångt som

Ellerprispolitik.också alkoholbolagensgivetvisDettadeln. styr
skallalkoholhanteringenintäkteruttrycktannorlunda statens av

alkoholbolagensvinsterinteochfrån beskattningenhärröra av
verksamhet.

tillverknings-detaljhandelsprisettidigare bestämsSom nämnt avär
ochhanteringskostnaderalkoholbolagensinköpskostnaden,eller

förekomman-och imervärdeskattdryckesskatt,handelsmarginaler,
vadprincipimarginalerAlkoholbolagens motsvararfallde pant.

näringsliv.svensktigenomsnittetförgällersom

skallbolagetavtal med attSystembolagets stateniSålunda anges
skyddasallmänheten motprissättningsgrundersådana atttillämpa
får täckningbolagetsamtidigtfördyringobehörig somvarornaav

tillämpasprinciper ävenDessavinst.skäligochkostnadersinaför
Sprit.Vinav

handels-för bestämmametoderolika atttillämparAlkoholbolagen
marginalerna.

detalj-påslagprocentuellafrån generellautgårSystembolaget
handelsmargina-påStorlekenmervärdeskatt.exkl.handelspriserna

på-procentuelladetdryckesslagen,olikamellan deskiftarlen men
Vindryckesslag.inomsamtligaföridentisktslaget resp.är varor

varjeprissättning, dvs.kostnadsbaseradtillämparSprit däremot en
avkastningskäliginkl.kostnadersinaprincip bäraiskall egnavara

kapital.rörelsen använti
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Systembolagets prissättningsmetoder har diskuterats. Sålunda har
ifrågasättsdet inte också Systembolagets priser i högreom grad

borde relaterats till de kostnader varuhanteringen medför.som
Kritikerna har det inte rimligtmenat att är låtasig attvare samt-
liga drycker inom dryckesslag bära kostnadsamma samma oavsett
hanteringskostnader eller tillämpa påslagolika påatt varor som
hanteringsmässigt leder till kostnader ärsamma attmen som
hänföra till olika dryckesslag. Vidare har det gjorts gällande att
konstruktionen leder till något frågai de dyraresom om varorna
kan lyxbeskattning.extrases som en

Jag kan i och för sig hysa förståelseviss för de redovisade in-nu
vändningarna. Mot dessa kan emellertid sägas viss schablo-att en

måstenisering kunna Sålundaske. den normala metodensynes
inom detaljhandeln tillämpa schabloniseradeatt handelsmar-vara
ginaler detaljerade beräkningarutan hanteringskostnaderna förav
varje ellervara varugrupp.

Även prissättningsmetoderna givetvis kan diskuteras kan jagom
för min del inte det, utöver vad följeratt beskattningense som av
och gällande avtal, finns frånskäl statsmakternas sidaatt genom
lagstiftning påeller reglernasätt metoderna för prissätt-annat
ningen. Dessa frågor såledesbör i fortsättningenäven vara en
uppgift för alkoholbolagen själva. Under utredningsarbetet har jag
tagit del omfattande faktaunderlag till belysningett bolagensav av
prissättning och vad jag därigenom har inhämtat har inte föranlett
någon ståndpunkt.annan

5.7 Särskilt vikt- eller volymprocentom

Beskattningen utgåttmaltdrycker frånhar hittills dryckensav
alkoholhalt uttryckt i viktprocent, medan beskattningen sprit-av
drycker och vin baseras alkoholhalten i volymprocent.uttryckt

Mot bakgrund mitt ställningstagande det gäller förnär allaav en
alkoholhaltiga drycker enhetlig beskattning jag detattanser vore

fördel alkoholhalten i de olika alkoholdryckerna kundeen om
beskrivas måttenheter. sådanmed identiska En förändring är
vidare uppnåförutsättning önskemåletför lättöver-atten om en
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konsumenterna bättreoch dessutomskådlig lagstiftning ger
olika dryckesslag.mellanalkoholstyrkanjämföramöjligheter att

alkoholdryckeroch övrigastarkölialkoholhaltentillSkälen att
Dockhistoriska. kanmåttenheter är närmastolikamedmäts

års1977i samband medändradeslagstiftningennärnämnas att
för vad alko-från ärgränsenövergickreform, att somangeman

Orsakentill viktprocent.volymprocent attdryck iholfri var
mått alkoholstyrkanansågs exaktviktprocent ett mervara

för sig förtalar i och57. Detta56 och197677108 attprop. s.
frågautgå från iviktprocentbordefortsättningeni omman

emellertid alkohol-brukarInternationelltalkoholdrycker.samtliga
skulle detbakgrundenMot deni volymprocent.vinihalten mätas

viktprocentmåttet sprit-för vin ochinföraopraktiskt attvara
drycker.

också inteårs diskuteradesändringar1977medsambandI om
Denna tankei volymprocent.bordei ölalkoholhalten anges

i utlandetSkälen det ävenemellertid. att van-awisades varvar
skulledetochviktprocentii öl attalkoholhalten mättesligast att

övergå alko-till mätakostnaderökade attmedförenligt attvara
Alkoholpolitik delSOU 197491volymprocenti s.holhalten

kravbl.a.förorsakasskullekostnadernaDe ökade553. av
reproduktionskost-arbetsrutinerändradelaboratoriekontroll, samt

burkdekor.ochetiketterförnader

bryggerinä-förfrån företrädarejagharutredningsarbetetUnder
hindernågra tekniska motföreliggerintedetinhämtatringen att

Visserli-i volymprocent.alkoholstyrkaockså maltdryckersmätaatt
något beroendevarieraalkoholvolymprocentenkangen

identiskvidutförsmån mätningeni dendryckens temperatur, men
hållet uppfylla devolymprocentmåttet ochhelttordetemperatur

upplystsharEnligt vadexakthet.ställaskan somkrav som
ialkoholvolymprocentennivå mätningförlämpligskulle aven

Celsius.20 graderligga temperaturmaltdrycker omen

frånutgåöllåta beskattningendiskuteratsEG har att avInom
övergå tillAttPlato.i graderuttrycktstamvörtstyrka endryckens

önskemålenmedlinjeiliggasigoch för omiskullesådan metod
måttintestamvörtstyrkan är ettEftersomharmonisering.

skulleproportion till denstår exaktihellerinteochalkoholstyrkan
utgångspunkten attstridaemellertidövergång motsådanen

ochbakgrundenMot denalkoholstyrkan.tillrelaterasskallskatten
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målsättningenmed hänsyn till såi hög grad möjligtattom som
skapa för samtliga alkoholdrycker enhetlig beskattning kan jagen

sådaninte förorda lösning.en

föreslårI stället jag det i skattelagstiftningennäratt hän-görs
visningar till alkoholstyrkan, dessa för samtliga alkoholdrycker skall

alkoholstyrkan uttryckt i volymprocent. Med hänsyn tillavse att
volymprocenten någotalkohol kan variera vid olika temperaturer

reglernabör den vid Celsius20 grader volympro-uppmättaavse
alkohol. Den förändring jag föreslårcenten torde krävasom nu

vissa förändringar i rutinerna för märkning etiketterav m m.

5.8 Den övre gränsen för alkoholhalten i starköl

Under ifrågasattsutredningsarbetet har inteäven detom nuvaran-
§de förbudet 11 tredje stycket LTD §och 14 LHD förmot att

inhemskt bruk tillverka Sverigeoch i sälja starköl medatt en
alkoholhalt överstiger 4,5 viktprocent 5,6 volymprocentsom
borde slopas. Mitt förslag till enhetlig beskattning alkoholdryck-av

fråninnebär i och för sig utgångspunkterdet skattetekniskaatter
någrainte finns hinder slopa den förövre gränsen starköl.mot att

Jag har emellertid det inte ligger inom för mittansett att ramen
föreslå sådanauppdrag ändringar.att

5.9 EG och alkoholbeskattningen

För utredningen gäller sedvanliga direktiv EG-beaktandeom av
såledesaspekter i utredningsverksamheten. Utredningen skall i

förslagsina till de möjligheter till harmonisering EGmedta vara
finns.som

Som någontidigarehar finns intedetnämnts över-gemensam
EG.enskommelse alkoholbeskattningen inom Beslutanderättenom

på områdedetta finns därför fortfarande kvar hos de enskilda
medlemsländerna och det föreligger skillnader mellanstora
medlemsstaterna beträffande beskattningen alkoholdrycker.av
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innehållerdiskuterasfrån EG-kommissionenDet förslag nusom
målskattenivåer. innebärFörslagets.k.minimi- ochtillförslagbl.a.

från år mini-1993åläggasskulle utmedlemsstaterna taattatt
vidangivna belopppå med vissaalkoholdrycker samt attmiskatt

riktning deisträvaförändringar skattesatserna motframtida av
jfr s.55. Det finnsi förslagetmålskattesatsernaangivna som anges

frågan. Förslagetiställningstagandenågot slutligtinteännu
december17finansministrar denmedlemsstaternasdiskuterades av

frågan harmonise-målsättningendå att1990 att omvarangavsom
31före denlösasskulle kunnadryckesskattenbl.a.ring marsav

sådant förväntas.beslut kanemellertid oklart när1991. Det ettär

svenskafrån nuvarandedensigskiljerförslagKommissionens
ocksåskattenivåer detnärgällerdetframför allt närmodellen men

skattläggningen.förmetodernagäller

kommissionentill denSverigeianpassningstriktMed aven
minskaskatteintäkternamålskattesatsnivån skulleföreslagna

bli störresig kanoch föriskattebasen antasävenbetydligt om
tillupphovskulleskattenminskningentillmed hänsyn geatt av
Enkonsumtion.åtföljande högremedprissänkningaravsevärda

tillfällenvid fleravadstå medi stridskulleanpassningsådan som
medskälalkoholpolitiskariksdagenuttalats atthar avmanomav

alkoholkon-hålla tillbakaskattehöjningar böråterkommande
Enprisutvecklingen.allmännafölja denfå prisetochsumtionen att

riksdagenmed detförenlighellerknappastförändringsådan är av
alko-totaladenminskning25-procentigmåletuttalade avom en

målsättning.WHOsmedenlighetiholkonsumtionen

överenskommel-vilkaÄven säkert sägamöjligtintedet är attom
frågaiharmoniseringssträvandenEGsresultatetblir avsomser

EG-länderflertaletändå konstaterajag attkandryckesskattenom
alkoholstyrkan.tilldryckesskattenrelaterarpå eller sättannatett

EG-kommissionensockså ifinnsutgångspunkt nusådanEn
alkoholbe-förordningenändringEnförslag.föreliggande av

vidalkoholhaltenutgå frångradi högrei syfteskattning att
denfjärmainteåtminstonedärförtordeskattenbestämmandet av

kommakanframtiden attfrån förvadlagstiftningensvenska som
EGs linje.bli

diskuterasfrån förslagsålunda detsigskiljer nusomförslagMitt
fråga metodernaIhöjd.beskattningensgällerEG det omnärinom
dock konstatera attjagkanspritdryckerskattläggningenför av
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såväl EG-förslaget mitt förslag utgår från beskattningenattsom
ståskall i direkt relation till alkoholhalten. Däremot förordas i

EG-förslaget övriga alkoholdrycker skall indelasatt iendast fyra
och utgåskatten skall med bestämda beloppattgrupper per

hektoliter dryck, föreslårmedan jag alkoholhalten skall be-att
skattenivån låtstämma för dessaäven drycker, någotinomvara

bredare intervall för spritdrycker.än

Jag emellertidgör den bedömningen mitt förslag till ändradatt
dryckesskatt någonendast i avseende stårbetydelse i direktett av
strid det förslag diskuteras EG fråganinom och detmot rörsom

för vadgränsen är alkoholfri dryck. Enligtattom som anse som
svensk lagstiftning drycker alkoholhaltär överstiger 1,8vars
viktprocent 2,25 volymprocent alkohol alkoholfriatt anse som

§dryck 5 LTD. Motsvarande EG-förslagetenligtgräns tillanges
1,2 volymprocent. Med hänsyn EGstill förslag detatt antasom- -

åläggaskulle medlemsländerna viss minimiskatt föratt ta ut
alkoholdrycker skulle framtida anpassning förutsätta juste-en en
ring nivåden svenska nedre till den kommergränsen attav som
gälla inom gemenskapen. Med hänsyn till beredningsläget inom
EG frågan harmonisering dryckesskatten emellertidav om av synes

sådanbehovet anpassning inte överhängande jagochav en vara
någothar därför inte lämnat förslag härom.
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INLEDNING

Alkoholskatteutredningens uppdrag innebär översyn alkoholbeskattningen ochen av
överväganden omfördelning beskattningen olika alkoholtyper, sprit,om en av av som

folköl.vin, starköl och

Effekterna ändrad beskattning kan efterfrågemodell,analyseras iav en en som ger svar
på frågor hur ändrade påverkaralkoholpriser hushållens alkoholkonsumtion. Avom
primärt intresse här beräknaär priselasticiteter med hjälp sådan modell.att av en

Syftet med denna beräkna utgifts-är och priselasticiteter för fyraderapport att alko-
holtyperna folköl.sprit, vin, starköl och fårEn avvägning hur fintgöras i disaggreman

alkoholtyperna den tid det disaggregeradegöra studiermot targerar att samt mot
kvaliteten beräkningarna.i Använder aggregerade data får regelman mer man som
statistiskt säkrare beräkningar elasticiteter. Den här gjorda indelningen fyrai alkohol-av

innebär får uppfattning omfattningtyper i vilken konsumtionen påverkasatt man en om
ökar beskattningen de alkoholstarkare dryckerna. Det kant exempelvisom man ex av

gälla ökad beskattning sprit och minskad beskattning ellervin ökaden av en av en
beskattning starköl maltdryvckessortimentet.inomav

I diskuterasavsnitt 2 den grundläggande modell beräkningarna baseras på och olika
generaliseringar denna modell, här gjorts, speciellt med påavseende dynamiken iav som
modellen. Avsnitt beskriver data.3 Avsnitt beskriver den4 ekonometriska metoden och
redovisar de empiriska resultaten, formi pris- och utgiftselasticiteter. I avsnitt 5 görav

någrajag simuleringar effekterna på alkoholkonsumtionen olika påskatter de olikaav av
alkoholtyperna. Här analyseras alkoholskatteutredningens förslag några andrasamt
möjligeheter diskuterats i den allmänna debatten. slutsatserna från undersökningensom
redovisas i avsnitt

EFTERFRÅGAN PÅFÖRMODELLEN ALKOHOL

traditionella2.1 Den statiska modellen

Vi skall dettai beskrivaavsnitt den neoklassiska förmodellen konsumentens efterfrågan
på. olika och Modellentjänster. beskriver hur konsumenten väljer givet de begräns-varor
ningar har formi inkomstviss och de finnspriser på olika ochman av en som varor
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någrabortslösafrivilligtoch intekandensågöra gottantasKonsumententjänster.
sin nytta.dvs maximeramöjligheter,

naturligtblirlösningentvå olika sätt,påformuleras menkanvalproblemKonsumentens
varukorg.ioch tjänsterolika ensammansättning varorbestämd avdensammavis en-

budget-undersin nyttakonsumentenmaximerarformuleringentraditionelladenEnligt
konsu-överstigerinteoch tjänsterför olikautgifterna varorrestriktionen att avsumman
duala,elleralternativa,denEnligtdylikt.ochlånfrånvi bortserinkomstmentens

uppnåförutgiften atttotala endenkonsumentenminimerarproblemetformuleringen av
olikaför deefterfrågefunktionerna varorproblem ärpå dessanyttonivå. Lösningenviss

efterfrågefunktioner attangerDessabland.väljahar attkonsumentenoch tjänster som
påtjänsteroch samtsamtligapåpå priserna varorberorkvantiteternaefterfrågadede

beroen-dessahurberäknaskallStatistisktutgift.totalaellerinkomstkonsumentens
stokastiskautgörefterfrågesystem,kompletta somkestimeraatt sden ut genomser

harkonsumentenoch tjänstersamtligapå somefterfrågan varorvilkaiekvationssystem
bestäms.blandväljaatt

nationalekono-inomtraditionlångganskaharefterfrågesystemsådana enEstimation av
för1985Assarsson1981 ellerKlevmarken1953,och JureenWoldrnin; t exse

Woldstudier årinternationellaKlassiskaförhållanden.svenskagällerberäkningar som
avanceradeRelativt1980a.Muellbaueroch1976 och DeatonTheil1953,och .lureen

ochDeatoneller1974Phlipsockså,finnsteorinbehandlar seläroböcker som
behand-sådana systernestimationvidproblemen avstatistiska1980b. DeMuellbauer

1971.Theililas t ex

ibrukligtsåsom ärmodell,formellspecificerabörteorin enfå manFör ett omatt grepp
minimieringsproblemetduala,detbeskrivadetvi attgörHärteori.ekonomisk genom

konsu-EpiqiDå ärpåpriset zoch varankvantiteten varaLåt avvaraovan.
på sinaberoendevarukorgarolikarangordnarKonsumentenutgifter.totalamentens

olikapå de varornaprisernabeskrivsDebegränsningar. avsenaresinaochpreferenser
preferenser antasKonsumentensförfogande.står tillbudget,totaladen somoch av

Inedan.figur 0i10-10indifferenskurva,med sombeskrivaskanoch engivnavara
kvantiteternavilkaförtvåendastvarukorg varor,består konsumentens avdiagrammet

årkonsumentenvisarindifferenskurvan attkonvexaDenaxlarna.bådapå demäts
andradenhar varan.handen avmindre merallt varanenaberedd avatt ge upp

Enavtagande.positivär menmarginelladen nyttan varaenspeglar avattDetta
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indifferenskurva ligger nordost 10-10, 11-11,som innebär högretom som ex en
nyttonivå och varukorgar på denna därmedår alltid bättre än varukorgar på den andra
indifferenskurvan. Om 10-10 denär högsta möjliga nyttonivån för konsumenten, så finns
det utgiftsnivå, denår minsta möjliga för uppnå just 10-10.en Dennaattsom utgifts-
nivå uppnår konsumenten välja sin varukorg, dvs ochatt så minime-genom attq2, r

Formellt kan detta beskrivas så konsumentenras. att

minimerar Ez piga.

för uppnåatt

udø

där år nyttonivåviss vqoch denär kvasi-konkava nyttofunktionen beror på.u en som
volymvektorn Nyttofunktionen sådan denär konsumentens preferen-att representerar

Ovanståendeserl. kan också beskrivas med kostnadsfunktionen

cWmHmMIP4IM®=W U

måste ha vissa egenskaper för förenlig medsom föraxiomen konsumentensatt vara
preferenser En fördel med det duala problemetstor efterfrågefunktionernaär kanatt
härledas direkt deriverar kostnadsfunktionenatt med påavseende pågenom prisetman

vilket käntår Shephards lemma3.varan som

åâgâ-ZLhim 2s
Z

hiu,pdär kallas den Hicksianska eller kompenserade efterfrågefunktionen, påberorsom
nyttonivån Denna efterfrågefunktion talar hur mycket efterfrågan ändrasu. om om
priset påändras visst ochsätt konstant,ett är dvs konsumenten kompenseras förnyttan
prisåndringen. Ett problem efterfrâgefunktionmed denna år inte kan observeraatt u.

Preferenserna skall uppfylla antal axiom,ett de reflexiva,t transitiva och fullständiga.att ärex
Konsumentenuppnår aldrig mättnad. SeDeaton och Muellbauer 1980b.
Se Deaton och Muellbauer 1980b, kap. Kostnadsfunktionen skall homogen graden iettvara avpriser och växande i givetvara u p.
33eShephard1953.
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nyttofunktionen4indirektadenemellertid lösasproblem kan attDetta genom

3wowu

fårsåefterfrågefunktionenHicksianskaden attin isubstitueras man

4932,11q,

efterfråga-denmyckethurDessaefterfrägefunktionerna.Marshallianskade angerårsom
utgiftenkvantiteten ärtotalaeller deninkomstenändrasdåändras prisetde men

estimeras4 därför kanochobserveras4 kan attmedFördelen år attkonstant. z
ekonometriskt.

estimation.för bra4 lämpligtpå sättspecificeramåste enVi ettnu

iefterfrågesystemenförekommandevanligasttvå demodellentranslog ärAIDS och av
flexiblamedefterfrågesjrstemjämfört1989 harSienknechtochHansenlitteraturen.

som detandraingår, även systemtranslogAIDS ochvaravfunktionsformer men
flexiblapåbyggerintetillframutgiftssystemet. kommerDe att system somlinjära

likamycketresultat ärAIDSochtranslogmedan somfunktionsformer år sämre, ger
modellerna ärdärjämförelserförmetodstatistiskpåresultat byggervarandra. Deras en

1989 jämför endastLewbelandra.dendelmodellerna ärdvs ingendisjunkta avenav
likamycketmodellernabådadetillockså fram gerkommerAIDS, atttranslog och men

skattadedeskillnader ismådetförklaringsvärde och ärungefärharresultat. De samma
specificera-Hanjämförelse.förmetod sinannorlundaanvändeLewbelelasticiteterna. en
AIDSsåvälvilkenparametrar inomantal sommedmodellgenerell stortettde meren

fördel-det ärslutsatsendrakan attundersökningarAv dessaspecialfall.translog var
funktionsformer.på flexiblabyggerefterfrägesystemmedaktigt ett som

kunnaskullespecifikationerantal an-ytterligareförekommer somettI litteraturen
sammanfattningochspecifikationerolika1990 översikt över enEdgertonvända. ger en

villkan sägasallmänhetl attefterfrägesystem.påställas mankankravde olika somav
underliggandedespeciellallför ispecifikation inte är termer avåstadkomma somen

rcu,p ocheftersomkostnadsfunktionen,fråndirekt inverteraskan4Den nyttofunktionenindirekta
Earl
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preferenserna. Detta åstadkommes k flexibla funktionsformer,använderattgenom man s
andra ordningensär approximationer till preferenser.godtyckligt valda Detta görssom

med utgångspunkt från den direkta eller indirekta nyttofunktionen fråneller kostnads-
funktionen. Två de efterfrågesystemenvanligaste flexibla funktionsfor-utnyttjarav som

alltså translog modellenär och AIDS Almost System.Ideal Demand förraDetmer
utvecklades Christensen, Jorgenson 1975och Lau och utgår frånsystemet denav
nyttofunktionen.indirekta AIDS utvecklades Deaton och Muellbauer l980a ochav

utgår från kostnadsfunktionen. skallVi börja med AIDS specificeras.visa hur AIDSatt
förmodligen fördetär närvarande efterfrågesystemet.använda utgår frånDetmest

kostnadsfunktionen

dum l-u 012log log bhvlog 5+ u

där

712-Eaplog log log log 6+ pi+ 7k.

och

pbo ao 7log log n+

där och konstanta kostnadsfunktionDenna konsistent71år ärparametrar.ao, az.,
valhandlingsteorin för konsumentenmed om

7k]
k

Parametrarna och kan speciell tolkning. Om priserna till ettges en man normerar
som för basår så apblir log bp a0+B0. Dågör visst och logettt exman

förkan tolkas kostnaden existensminimum och den ytterligare kostnaden försom
uppnå då u0mättnad. Konsumenten ligger mellan existensminimum och mättnadatt

ul. Efterfrågefunktionerna 5kan lätt härledas deriveras medattgenom avseen-nu
de på vilket gerpi,
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8iai+ävijlogpj+liiuâollpk
5Genom inverterafunktion attefterfrågefunktionernaHicksianskadvs de av u.ensom

nyttofunktionenfår indirektaden

bplogbp logloglog xx- 9-uZ 022-logblp102; kn k

får deså8efterfrågefunktionernaHicksianska attdei maninsubstitueraskansom
Marshallianska

101112.ai+§7ij10gpj+Bil0gIP
där

1 il.logPaO-fEaklogpk+T§§ykjlogpklogpj
J

pårestriktioner parametmodellenteoretiskaden testkan avoch genomtestaman nu
rarna ovan

budgetuttömningE 0E
2

homogenitet2 0

12symmetriför alla

enskildautgifter förkonsumentens varorbudgetuttömningMed att summan avavses
budget-försvinner iutgiften, ingadvsden totalamed attlikatjänster är pengaroch

Ompenningillusion.någonharintekonsumentenhomogenitetMed attavsesprocessen.
oför-skall konsumtionensåmed, säg 10stigeroch inkomsten procent, varapriseralla

på smörprisetkonsistenskrav sägerockså slags attSymmetrin ärändrad. ett omsom
så skalldå medpå ökar 10efterfrågan margarin procentochmed 10stiger procent
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påefterfrågan öka med påpriset margarin ökar medsmör 10 10procent procent.om

hushållbudgetandelarna förParametrarna kan tolkas vid existensminirnum.ettsom
S.Detta Om till blir dåi priserna normaliseras och0ettser man wzzai u wz

ai+6i60 då B0l0g Av definitionendär intresse elasticiteter iär syste2-010. avu
definierarVimet.

1+-J- 13e.

för definierasden totala utgiftselasticiteten Priselasticitetenvaran somsom

1 lHi[BJl0gIlP Shkj-ñ log+ +- 5

627.102] 14-

på Kroneckersför avseendedär elasticiteten i med priset ärezuâr varanvaran
Den6i1 för den okompenserade priselasticiteten.Dettadelta, ij, ärannars

definieraskompenserade priselasticiteten

c 10.+ el-

efterfrågesystem oftaflexibeltAIDS-modellen harSom alternativ till ett annatett
föreslagitsdettatranslog modellen. Enligt variantden kanvänts, system, avsomen avs

efterfrågefunktionerxia1982 1986,och DeatonJorgenson ärm

16wiD[ai+§7ijl0gpj+Bil0g

E7j10gpj+ BlogzD -1+

1989båda efterfrågesystemen jämförts SienknechtDe har tidigare Hansen ochav som
form förskattade ovanstående och använde statistiskt non-nestedi testsystemen ett

1989 bådaLewbel använder stället generell modell vilken dessai inomsystem. en
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modellengenerelladenmed norm.somvarandravarvid de kan mottestassystem ryms,
deneftersomobservationer,mängdemellertidförutsätter stormetoden enDen senare

jämförelserdessaResultatenantalinnehåller avparametrar.modellen stortgenerella ett
flexi-dåän ettskattningarbättreochlikamycketårbådade gersystemenvisar att

utgiftssystemet.det linjäraanvänds,efterfrågesystem tbelt exsom

väljermodellen,translogochAIDSmellanlikheterpåstudier visatdessa storaEftersom
Detmodellen.ursprungligadenändringarmed vissaAIDS,använda avhärvi att men

in.byggsvanebildningså konsumenternasutvidgningframför allt attgäller en

efterfrågemodelldynamiskEn2.2

medmotiveraskanDettamodeller.statiskauteslutandebeaktadeavsnittföregåendel
beslutoberoendefattasår, somunder avperiod, säg ettunderfattasbeslut enatt som

dynamiskvarförrealistiskt,särskilt enknappastDetta ärperioder.andraunderfattas
efterlrågesystemförönskvärd. Inommodellen är ramenteoretiskadenutvidgning av

dagensochbildar attkonsumentertill vanorhänvisning attdetgörabrukar genomman
Dettakonsumtion.gårdagensspegelbildutsträckning århög avdärför i enkonsumtion

exempel.tydligtsärskiltärfrukostmaten ettdärdagligvaror,specielltgäller

honungenLiksomvanebildning.starkföremål förÄven tordealkoholkonsumtionen vara
fredagseftermiddagenpåkvarting renatkanfrukosttillsmörgåsenrostade enpå den

konsumtionen.ivanebildningföruttryckvara

Detsätt.mässigthocadpåefterfrågesystem ettiinbyggtsoftastharVanebildningen
specifikationstatisktill1975, ärPhlips att enmanförfaringssättet, tvanligaste exse

variabel ioberoendetidsfördröjdvariabelnberoende somdentillläggerenkelthelt
valhandlingsmodellenmed ivanebildningen tasvanligt ärMindre attefterfrågesystemet.

här.skall görahärledningsådanEnefterfrågesystemet.tillhärledssedanoch

fredagseftermiddagenpåkvartingenoch renatfrukostmackanÄven påhonungenom
kost-uppfattasvanebildningen ensjälva somså börkonsumenten,positivtupplevs av

omedel-från attkonsumentenhindrarvanebildningendet ärtill attAnledningennad.
relati-detOmändras.inkomstenellerprisernanärkonsumtionsmönsterändra sittbart

påefterfrågan renatminskaavsikt attså konsumentensärpå stigerpriset renatva
snabbttillräckligt utanemellertid intedettaskervanebildningenPå grundnågot. av
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konsumenten åsamkas kostnad på grund den tillfälligt för höga konsumtionenen av av
renat.

Den direkta nyttofunktionen qv formulerar ställetinu som

qlt qât I-1-4v mu 314 mm mnt

där förmü0 är kostnadsindex vanebildningen. Här definierar kostnadenen som en
del förändringen konsumtionen speciñcerari Viav av varan.

Hz-Jimü-l+6iL 18
JH-I

för logaritmisk specifikation kan approximeras medsom en

vilket bra 19är högersidanapproximation liten.i ären om

ikql-fqitmit.Låt För budgetrestriktionen måsteskall gälla då såattnu att122112 mit

Izpitqii°fpitqitv 20r
z z

Av ovanstående följer också definierakan kostnadsfunktion i iatt termeren ny av p
stället för vilket gerp,

åcfumlmnfpq l dqul 21

efterfragesystemo definierat funktion i stället -ett nytt 1örsom ger som en av p p

I
wiai+§7ijl0gpj+B1ogxP 22
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där

2k 1 23logykjlogV akloglog P pk+ pk+ -
J

skrivasspecifikation kandennaEn ipristerm

q9 i-I

vilketbli negativt,kanuttrycket inomklart parentesdetärl estimationen attav
estimeradärför ställetikanManberäkningsrutinen.fel inumerisktmedföraskulle ett

iallavarvidpositiv, parametrardendvs tvingakvadrerad, attdenna varaparameter
estimeras.kunnabörsystemet

teoretiskamed denförenligtpå arsattvanebildningenbygger ettDetta somsystem
önsk-teoretiskthar deefterfrågefunktionernaochkostnadsfunktionensåmodellen, att

ärmodellen är systemetformulering attmed dennaProblemetegenskaperna.värda av
alterna-Somiicke-linjarteftersom det parametrarna.ärestimera,besvärligtmycket att

AIDS-systemet.två förändringarföreslagittidigareharmodell avtill dennativ man
ursprungli-translating,kalladmetodgenerell1981 föreslog somWalesochPollak en

metod kan ri-paramet-effekter. Med dennademografiskabygga införanvändes attgen
skrivas somomrarna

x 25az i lax-Jai

håller.alltidbudgetuttörnning intevillkoretformulering ärmed denna attProblemet om
formulerin-efterfrågesystem ärbasalt imåste betraktas ettvillkordettaEftersom som

kostnadsfunk-1985. lade iHanföreslogs Rayalternativbra. Ettmindre annat avgen
tilltionen termen

iX0 qkt-Ikk

efterfrâgefunktionernaskullevilket ge
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ai+§7ijlog ,ållogz-oo-Eaklogpj+wz. pk-

12åykjlogpklogpj-Eairqihj] 26

Nackdelen med formulering, efterfrågeteorin,denna konsistent med ärär att vane-som
deflaterabildningen för den nomi-endast kommer användsin via det prisindex attsom

Även därförharnella inkomsten. denna specifikation förefaller därför mindre lämplig. Vi
ochspecifikation, uppfyller budgetuttömningskravetvalt alternativatt prova en som

från kostnadsfunktionen. kostnadsfunktionenhärleds direkt ersattesl parameternsom

02+ efterfrågesystemetmed blijuvijhj.Shephards lemma däa. ger
J

24rf-Piyijlog log+ + +avi-JF]wi

E E pklogdär aklog wkjlog 700ga0+ pk+ +

Eftersom budgetandelen kanbudgetuttömning krävs den sistaFör attnu
z

dettafrånhärledas de budgetandelarna krävs estimeringenÖvriga även systematt av
under restriktionengörs

ärsdata. detta innebärflesta AIDS Mentillämpningar med harI de använt att manman
året. fårinformation finns konsumtionsdata Dessutomfrån i inombortser den mansom

därfördå. kvartalsdata används. Vi haroch frihetsgraderantal observationerstörreett
måste då till de säsongsvariationerhänsynvalt använda kvartalsdata. Manatt ta som

dåförklaras och kan välja säsongsjusterafinns inkomst priser. Manoch inte attavsom
då delproblem säsongsjusteringen inte ärdata Ettinnan estimeringen görs. är att en av

förklaras. inkluderaoch egentligen kan Vi väljer i stället i estimeringenmodellen inte att
kan tolkas för AIDS,k säsongsdummys. Dessa inom säsongsmässiga varia-soms ramen

förnödvändigDessa kan tolkas den budgetandeltioner i är attparametrar som som
vårt fall år 1985.uppnå år då idet tillexistensminimum priserna normerats ett
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kvartalet.fjärdeunder detbudgetandelen, är störretänka sigSåledes kan att al.,man
kommerelasticiteternaockså attinnebärsåsongsjusteringenDetta göra attsätt att

Även för sprit ärpriselasticitetenförefaller rimligt,dettasåsongsmässigt. attvariera t ex
utan.julsnapsen vill absolut intefjärde kvartaletdetlägre varaman

tillspecifikationenkvartalsdata ändrasmedsäsongsdumrnysharDå även avman

3
28ä3 bus++ wijt-Iiz Ic-Ij

28 företrädesvisspeciñkationenkvartal Detdurnrnyvariabel för ärdär är somen
här.används

DATA

Systembolaget,säljesdryckeralkoholhaltigaförbestår dataDatabasen genomsomav
konsumtionsstatistiken ifråninsamlatsmellanölfolkölpilsnerfördata samt somsamt

på Jordbruksnämn-byggervilka i sinnationalräkenskaper,centralbyråns turStatistiska
till priva-försäljningenstatistiktillförlitlig överharSystembolagetdens beräkningar. en

storhushåll, företrädesvistillkunder och restauranger.ta

intresseprimärtalkohol årfyradetnämndes är avSom tidigare somavvarugrupper
högstsåväl 15lättvinfinns procentvinkonsurntionenfolköl. Istarkölsprit, vin, samt

elleringår pilsnerfolkölalkoholhalt. lmedalkoholhaltsom starkvin över 15 procent
högst 2.8alkoholhaltfolköl med procent.omen

1970-1988,för periodenkvartalsbasis,pådelsfinnsalkoholkonsumtionenData över
årsdata ochför bådehar gjortsSkattningarna1963-1988.för periodenpå årsbasissamt
tillförlitliga.kvartalsdata varitmedskattningarnaregel har merkvartalsdata, sommen
innebarmellanölsperioden attvisarBeräkningarmellanölsperioden. attproblem årEtt

fog hävdadärför medkan attförändrades. Man sammaalkoholkonsumtionenbeteendet i
idagelasticiteternaEftersom det ärefter.mellanölsperiodenundergällermodell inte som

efter mellan-periodentillvårt intressekoncentreratharintresseprimärtär avsom
användningkortrelativt ärperiodEftersom denna äråren 1978-1988. avtillölet, dvs

1970-1988för periodenhelaskattningarhar gjortMen ävenlämplig.årsdata mindre
påverkar skattningarna.mellanölsperiodenhurför undersökaatt
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antal literKonsumtionen har beräknats Barn inte konsume-antaspersom vuxen person.
finns tillförlitligalkohol. För och starköl hos Systembolaget.sprit, vin statistikenra

Såväl redovisas. folköletpriser kvantiteter För används implicita prisindextalsom som
lika med Prisuppgifterna för100 1985. har gjorts samstämmiga prisernaär attgenom

åralla alkoholtyperna lika med det tredje kvartalet Prisutvecklingen100 198.5.satts
figurredovisas i

för framgåralkoholkonsumtionens utveckling perioden HärFigur visar 1978-1988.1 att
från tvåspritkonsumtionen trendmässigt har sjunkit liter och kvartaldrygt personper

liter slutet Vinkonsumtionen stället trendmässigtill i perioden. visar i1,5 enca av
från liter kvartal slutetökning, i början perioden till liter i perio2,5 3,2ca per av ca av

också något kraftiga-Starkölskonsumtionen visar trendmässig ökning, dessutomden. en
frånÖkathar konsumtionen till liter kvartal. De trendmäs-Här 2.0 3,2 störstaca perre.

finner folkölskonsumtionen. frånförändringarna Den minskade trendmässigtisiga man
Därefter Ökade konsumtionenliter kvartal till drygt literdrygt nio 1978 1984.sexper

åttakraftigt observera restaurangkon-relativt till knappt liter Här bör1988. attman
Omräknategenproduktionen. imedräknad och givetvis inte hellersurntionen inte är

förstaplats,konstatera ohotadalkoholintag kan intar vinet är nästvi spritenatt atten
står förfolkölet starkölet. Stark-ölet drygtoch har tiostörst procentatt passeratnumera

totala alkoholintaget.detav

måste hålla dockanvänds osedvanligt hög kvalitet. Vi börDe data här anses ensom
skattefria för-såväl restaurangkonsumtionen, egenproduktionen denobservera att som

utanför. finns uppgifterutlandsresor har lämnats Detsäljningen samband medi som
uppgå till hälften den totala konsumtio-antyder denna konsumtion skulle kunnaatt av

påverka eftersomkan här skattade elasticiteterna, konsumtio-Detta naturligtvis denen.
från påverkas den konsumtionen.alkohol Systembolaget kan tänkas övrigaavnen av

skattefri försäljning betydelsefull förSåväl torde sprit-egenproduktion mestvarasom
efterfrå-svårtefterfrågan. emellertid vad skulle kunna innebära förDet dettaär vetaatt

på förklaringEn rimlig kunna de priskänsliga konsumen-sprit. skulle att mestgan vara
efterfråganför den marknaden därför mindrelämnar den och blirvita attterna svarta

priselastisk.
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RESULTATENEMPIRISKADE4.

ekonometriska metodenDen4.1

estimeringenanvändas vidskallmetoderekonometriskadiskutera de avskallVi somnu
10, så det klartAIDS ärefterfrågesystemet i attutgår frånOmefterfrågesystemet.

åläggsrestriktionerspeciellaför ekvation ingaekvationkan estimerasdetta omsystern
ärantalfallet harhärI det parametrar gemensam-i ett somsystemet.parametrarna

vilketekvationerna,på överrestriktionerochekvationernaolika parametrarnadeima
skattadärmedoch ävensamtidigtekvationssystemethelaskattabörinnebär att

systemet5.feltermerna iförkovariansmatrisen

efterfxågesystemetfrån estimationResultat4.2 av

27, inklusiveefterfrågesystemet iför skattningeiiresultatenredovisastabelll l av
standardfeleri inommedredovisasparameterskattningarSamtligasåsongsdummys.

kovariansmatrisen 28äriförutom52 parametrarnaAv parametrarsystemetsparentes.
t-fördelningen. Längstö-procentsnivånpå åtminstone nerfrån nollskildasignifikant av

2 oo denR ..for ekvationerna.. mattdiagnostiska ett..., . pa.redovisas ar. testtabell. i nagra1
vårt fallmodellen. I årförklarasvariabelnberoendei denandel variatonen avsomav

helaförprocentö.fall 90lägre änoch i ingethögarelativtekvationför respektive
residualer-skattadedeprövarDe övrigamycket högt.dvs testen09997, omärsystemet

normalfördelade.deeller ärtidenkorrelerade iautokorreleradeekvationerna år omina
normalfördeladeellerautokorrelationpå varkenteckeningadessafinns enligtDet. test

specifikationför denstödstatistisktutgör somDettanågon ekvation.residualer etti

slumptermernaFörutsättningen ärmetod, underlikelihood att5Systemet med maximumskattas
normalfördelade.oberoendeidentiskt och

ekvation.förRekvationer5Observera skattar inte varjeett system maximeiasnar saatt avman
definieratföralternativt måttstället beräknai systemetkan därför somMan ett

|Rgzl-lü
IH

medelvärdet iavvikelsernafrånkvadreradeyy deochkvadrerade residualmatrisendendär EE ärär
variablerna.beroendede
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ursprungliga statiska versionen AIDSdenvalts här. Det kan nämnas att av ger
felspecifikation.därförautokorrelerade slumptermer och är en

förändring alkoholvanorna.mellanölsperioden i OmSåsom påpekatstidigare innebär en
och inkluderar dummyefterfrägesystemet för perioden 1970-1988helaskattar enman

mellanölskonsumtionen, finnersjälvadumrnyn kanför mellanölsperioden, där manvara
figur egenpriselastici-specifikationen mindre lyckad. Iekonometriska 17den presenteras

främst förframgår figuren elasticitetensådan specifikation. detSom ärmedteter aven
På problem fördå avskaffas grund defolkölet hopp mellanölet 1977.gör ett avsom

efterfråge-därför valt estimeramellanölsperioden innebär har jagskattningarna attsom
för perioden 1978-1988.systemet

presenterade Vi iintresserade de tabell parameterestimaten. äriPrimärt inte 1är av
utgiftselasticiteter huruvida dessa statistisktochintresserade och ärstället pris-av

1513, 14enligt ochsignifikanta. därför beräknatVi ha elasticiteterna samt stan-
konfidens-femprocentigaDärefter hardardfelen för de okompenserade elasticiteterna.

modelldennaElasticiteterna iför tidsserier elasticiteterna. ärintervall konstruerats över
konstanter,Oftast elasticitetertiden.konstanta varierar överinte presenterasutan som

vårt fall, konsumtio-förfaringssätt.lämpligt I närkonventiondet änär ettmer enmen
elas-också tänkakraftigt det rimligt sigganska sâsongsmässigt, ärvarierar attattnen

säsongsmässigt.ticiteterna varierar

konfidens-medpriselasticiteterutgifts- okompenseradeochFigurerna 3-10 presenterar
sannolikhetmedtvä standardfel innebär 95Detintervall är procentsattstora. mansom
utgifts- ochSamtligakonfidensintervallet.utanförförkasta liggerkan elasticiteternaatt

för sprit,frän Utgiftselasticitetensignifikant skilda noll. är 0,6egenpriselasticiteter är ca
därför med realin-folköl. räknaför och för Man kanför starkölvin, 1,40,4 0,9 att en

främst innebärautgifterna för alkohol, kommerökarekonomin,komstökning i attsom
alkoholsorter.folköl och mindre ökning övrigaökad konsumtion en avaven

för folköl. Figu-för för starköl ochoch -12Priselasticiteterna -0.9 sprit vin, -1.3är ca
Somokompenserade priselasticiteter.både kompenserade ochredovisar11-14rerna

hushållensandeleftersom litenskillnaden liten, alkoholkonsumtionenblir utgör en avser
beräknatskonsumtion. kompenserade hartotala Den elasticiteten som

c utgifts.utgiftselasticiteten for alkoholtyp, -daru , . . . - .eij-eijaeareiawjaua, ara.r en viss eem
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somalkoholtypför vissbudgetandelenärför alkohol enelasticiteten wmsom grupp,
andelför alkoholbudgetandelenoch år somalkoholkonsumtionentotaladenandel wav a

påeffekten konsum-visarelasticitetenkompenseradeDenkonsumtionen.totaladenav
prisändringen. Hårförkompenserasdå konsumentenprisåndringrenodladtionen enav

respektivepå -1,2elasticitetermedpriskånsliga,starköloch ärfolköl mestframgår att
på -0,9.elasticiteterharoch spritVin ca-1,3.

ekvationssystemiskattades ett separatalkoholförUtgiftselasticiteten emsom grupp, ,
varaktigaoch delvisvaraktiga varor.ickeövrigalivsmedel,alkohol, varorförutommed,

denunderoch 1.09mellan 1.06varieradealkoholförutgiftselasticitetenskattadeDen
tidsperioden.studerade

ytterligareskersiktPå längre anpass-på sikt.kort engällerelasticiteterOvanstående
emellertidAnpassningen äroch 16.figurerna 15framgårDettakonsumtionen. avning av

videngångsanpassningskersprit enochFör vinalkoholtyperna. enför olikadeolika
årölkonsumtionennormala. Förtill denkonsumtionenåtergårsedanprisändring, men

långpåelasticitetallt högretillsuccesivtanpassningenförstärks enannorlunda. Härdet
detölkonsumtionen, tarvanebildning imått somstörrespeglatordeDetta ettsikt. av

ochvardagskaraktårmindrehakanvinkonsumtionen antasochSprit-ändra.tid att
omedelbara.därförpriseffekterna meravara

variepriselasticiteternaochutgifts-framgår även attelasticiteternaskattningenAv av
vilketkvartalet,fjärdedetlägstelasticiteternaäroch spritvinFörsäsongsmässigt.rar

respektiveförstaemellertid detdetfolköloch ärstarkölFörintuitionen.medstämmer
priskänslig.minstärkvartalettredjedet man

EXPERIMENTPRJSPOLITISKTETT

syftandehuvudsakiskatterna,iförändringarföreslås vissaalkoholskatteutredningenl
innebärförändringar attDessaalkoholstyrka.efterbeskattningrenodladtill en

följandeenligtförändrasalkoholtypernaolikaför deprisnivåerna
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alkoholtyp procentuell prisförändring

sprit +0,6
vin -1,2
starköl -5,8
folköl +7.]

Det bör poängteras detta gäller de förändringarnagenomsnittligaatt för respektive
alkoholtyp. Inom dessa förekommer individuella variationer. Exempelvisstoragrupper
ökar påpriserna lättvinsapertifer med drygt medan30 påpriserna mousserandeprocent,

minskarviner med drygt 16 Vi kan göra simulering effekterna dessaprocent. nu en av av
förändringar utgångspunktmed från vår efterfrågemodell. Dessa simuleringar dåtar
hänsyn korseffektertill alla förekommer då alla förändras,priserna liksom till desom
dynamiska effekter finns. Vi utför simuleringen under förutsättningsom att
konsumenterna inte kompenseras för de inträffade prisändringarna. Effekterna svarar
dock i de kompenserade, eftersom det här huvudsakstort i frågasett mot är om
omfördelningar skattetrycket mellan de olika alkoholtyperna.av

Simuleringarna utförs så förändrar priserna med början 1986kvartalatt och1
effekternaberäknar år framåt. Priserna ändras med ovanståendetre Viprocentsatser.

beräknar effekterna på de konsumerade volymerna de olika alkoholtyperna församtav
den totala alkoholkonsumtionen, mått i spritekvivalenter. Jag räknar med en

pågenomsnittlig alkoholstyrka för39 för försprit, 12,1 vin, starköl och4,0 2,8procent
för folköl. Vidare räknar jag med genomsnittligt literpris kronor för33 starkölett om
och kronor för folköl17 den procentuellanär prisändringen för dessa drycker beräknas7.

Effekten på konsumtionen de olika alkoholtyperna blirav

70m literpriset på starköl 33 kronor blir den procentuellaär prissänkningenl,9033l005,8 procent.
För folkölet ökar 1,2171007,1priset med simuleringenI förändras ölpriserna medprocent. dessa

från och med l986kvartalprocentsatser
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folkölstarkölvinsprit

-9,0612,003,10-O,85kvartal 1
-12,1115,294,651,271986
-122215,244,791,571987 -l2,l314,994,831,711988

alkoholkonsumtionentotalaför denoch

alkoholkonsumtiontotal

-0,07kvartal l
0,971986
1,371987
1,541988

ökapå siktdärför komma atttordeskatteförändringarnaföreslagnautredningenDe av
kanresultatDetta1,5 procent.till drygtberäknathäralkoholkonsumtionen,totaladen

ärFörmodligendrycker.alkoholfriautelämnathärpåverkas attemellertid av
ledafolköl kanpåprisökningenvarförfolköl,tillsubstitutnäradryckeralkoholfria ett

på deneffektenberäknadehärDenökar.dryckeralkoholfriakonsumtionentill avatt
överskattning.troligendärförär enalkoholkonsumtionentotala

olikamellanskatterna.omfördelningvilken avfråganaktualiserar omSimuleringen
Föralkoholkonsumtionen. atttotaladeneffektalkoholtyper gynnsamengersom

olikapå deolika prisermedsimuleringarnågragöraskallfrågadennaundersöka nu
ökadärdebattenallmännaden enidiskuteratsförslagdeBland somalkoholtyperna.

kanHärförekommande. manvanligastdetdryckernaalkoholstarkastedebeskattning av
Påvin.beskattninglägreocheller avspritbeskattning enökaddels avtänka sig en
tvâdärförutförVistarköl.beskattningÖkadsig avtänkakanmaltsidan enman

medökasstarkölpåprisetsåökasbeskattningen attförsta attdet antarIexperiment.
kvartaletförstamedochfrånmedminskas procentfolkölpå enprisetochprocenten
från 1986följande sättpåändratsmodell hamindå enligtskulleKonsumtionen1986.

volymförändring personprocentuell vuxenperräknat i1988,till
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spritkonsumtion
kvartal 1 -0,031
1986 -0,247
1987 -0,344
1988 -O,39O

vinkonsumtion
kvartal 1 -0,183
1986 -0,407
1987 41,509
1988 -O,552

starkölskonmxmtion
kvartal 1 -1,936
1986 -2,107
1987 -2,165
1988 42,178

folkölskonsumtion
kvartal 1 1,415
1986 1,754
1987 1,854
1988 1,876

På motsvarande utförsätt andra experiment därett vi beskattningen ändrasantar att
så påpriset sprit ökaratt med och påpriset vin sjunker medprocenten procent.en
Konsumtionen dåändras på följande sätt
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spritkonsumtion
--0,934kvartal 1
-O,9021986
-0,9341987
-0,9561988

vinkonsumtion
1.403kvartal 1
1,6141986
1,6811987
1,7071988

starkölskonsumtion
0,118kvartal 1
-0.0501986
-0,1841987
-02391988

folkölskonsumtion
-0214kvartal 1
-02771986
-02381987
-02121988

kraf-starkölsefterfrågan minskarölefterfrågan görpriselastiskaframgår den attHär att
starkölet.beskattningföljd ökad relativkraftigt tillfolkölsefterfrågan ökaroch avtigt av
beroendemindre,betydligteffekternaför blirförmåntill vinpå spritskatten ökasOm

också observeraHår börför drycker. attefterfrågan dessapriselastiskamindrepå den
konstateraSåledes kanroll.spelarolika dryckernademellankorspriselasticiteterna en

kraftigt denpåverkasdärför konsumtionenochsubstitutfolköloch avstarköl är attatt
andra experimentetI detförsta experimentet.detskatteföråndringen i serrelativa

eftersom vinkonsumtio-spritprisförändringar,förkänsligockså vinkonsumtionen åratt
förändringarDessaförhållande till ökar.vinpå sprit idå relativprisetkraftigtökarnen

ochfigurerna 19.framgår 18även av

första experimentetI detockså utvärderas.kanpå alkoholkonsumtionenEffekterna
andradetefter år, medan i3med 0,3alkoholkonsumtionen procentsjunker ca

medminskar 0,1stället procent.alkoholkonsumtionen itotaladenexperimentet ca
skatternapå omfördelningskullealkoholpolitiskt vinnapåtyderDetta avatt enman
effekt. Demindreharspritskattenhöjningpå starköl,högre skattmed att enavmen en
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effektenfär idenverket störstasjälvaantyder iskattade priselast.iciteterna att man
fränomfördelning skattetrycketalkoholkonsumtionform minskad total avgenom enav

alltså på de alkoholsvagareberordrycker. Dettill alkoholsvagarealkoholstarkare att
priskänsliga.folköl, dedryckerna, dvs starköl och är mest

mellan olikaomfördela skattetrycketskattereformen endastSyftet dockmed är att
efter alkoholstyrka.beskattningrenodladgenomföraspecielltalkoholtyper, att meren

totala konsumtionen.vikt denalkoholt.ypernas idärför till de olikahänsynbörMan ta
hållesprisnivån för alkoholdärför också där den allmännasimuleringarhar gjortJag
beräk-ochpå folköl medfrånutgår sänkning prisetoförändrad. Vi procentenavennu

för allmänna prisni-denpå alkoholtyper krävsprisändringar övrigasedan de attsomnar
krävsförsta simuleringenmed denoförändrad. Analogtpå alkohol skallvån ovanvara

förändringGenomför dennapå starköl med 2,35då ökning priset procent. manaven
med denAnalogtmedminska 0,7totala alkoholkonsumtionenden procent.kommer att

medhöjasoch spritprisetmed 2,35sänkasskulle vinprisetsimuleringenandra procent
dvsmed 0,3alkoholkonsumtionentotalaskulle sänka den procent,Detta3,6 procent.

på båda Öltyperna.deförändringenhälftenmindreeffekten blir än av

huvudsakligen intasalkoholpå beskattagåralkoholpolitisk hypotesEn attut somannan
så ökarspritprisetdå omfördela skatternakanmåltider lindrigare. Vimed attsambandi

folköl minskaspä ochvinmedan prisernamedstarkölet 2,35med 3,6 procent,procent,
totalminskadtillskulle ledaomfördelningDennarespektivemed 2,35 enprocent.en

med 0,8alkoholkonsumtion procent.

alkoholkonsumtio-totaladenvill minskasimuleringar ärdessaSlutsatsen att manorr.av
alkoholtyperpriselastiskarelativtbeskattabörbeskattningenhjälpmed manavnen

och lindrigarestarkölethårdarehårdare. beskattningEnalkoholstyrkamed hög enav
totalaminskning denpolitiken. Enförefaller då den rättafolköletbeskattning avvaraav

uppnås sänkning prisetskulle kunnafemmedalkoholkonsumtionen procent avengenom
på starköl med 17prisetoch ökning procent.på folköl med 7 procent caavenca

för omför-mindre känsligutlandsförsäljning äregenproduktion ochtänkasDet kan att
tordedäreftersom substitutionenmaltdryckessortimentet,skattetrycket inomdelning av

pä starköl kunnarelativ skattenså fallet torde höjningOmrelativt liten. är en avvara
alkoholkonsumtionen.påeffekt den totalafå gynnsamen
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SLUTSATSER6.

för olika alkoholtypernadeutgiftselasticiteterochhar beräknat pris-I denna rapport
efterfrågesystemetversiondynamiskfolköl. Vi harstarköl och använtvin,sprit, aven

de relati-variationen ilyckat. Trotsdetta har varitAIDS och skattningen attsystemav
signifikanta ochidentifiera statistiskt pris-lyckatsharrelativt litenpriserna ärva

proble-De ekonometriskateoretiskt helt rimliga.utgiftselasticiteter, dessutom ärsom
specifikation valts här.småockså med denrelativttycks somvaramen

priselastici-dryckerna medde priskänsligafolköl och starköl ärResultaten visar mestatt
lägre elasticiteter, -0,9.och sprit harpå medan vin-1,3,-1,2teter caresp

alkoholtyper ändrasför olikaskattesatsernaförutsätter utanl experiment attett som
omfördelningför skatteändringen, visaskompenseraskonsumenterna att avenatt

på folkölmedan prisetpå starköl medså stigerprisetskattesatserna procentatt en
med 0,3den totala alkoholkonsumtionenskulle sänkamedminskar procent caen

skulle irespektive vinprisernaoch sänkning sprit-motsvarande ökningEn avprocent.
ändras enligtOmmed priserna0,1alkoholkonsumtionenstället öka procent.ca

för starkölprissänkningframför allt innebärförslag, vilketalkoholskatteutredningens en
medökatotala alkoholkonsumtionen 1,5för folköl, kommer denprisökningoch att caen

procent.
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Tabell Skanning dynamisk AIDS efterfrågesystemmed säsongsdummysför periodenav
l978zkvartal l988zkvartal1 4.-

totala utgiftersprit p starköl roman.VH]

00024 0.000 -00214 -00588 -00472sprit

00769 00054 -00280 -00943 -01242W .V11

00349 0.01.58 -00516 0.097 -00267starköl

-00219 0.1011-0.114l 00560 0.198]roman

kvartal kvartal kvartalkonstant 1 2 3

0.46.56 -00161 -00058 -0.0l 10wsprit

02049 -00479 -00197 -00338

-0.2761 00104 0.0598 00390starköl

0005806056 0.053 -00343roman

wfolköLt-lIll wstarköLt-lsprint-l vin,t-l

00759 -0061700153 -00296sprit

-0015201985-07680 0.584

03645 -0.1262-0.501302630wstarköl

-06389 020300.489 -00537folköl

2ARCH-F3,36 2AR-F5,32 x

1.9741.07 0.760.982rik
0.6241.10 0.930.964

vm
0.3140.73 0.740.960Sstarköl

0.71 1.4490.909 0.021 folköl

autokorrelationautokorrelerade residualer. ARCH F-test förNot. .AR-F5,32 F-test för ärär enen
R20.9997normalfördeladeresidualer. hela.givet heteroskedasticitet. för förär best systemet.en
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Bilaga 2

Kalkylkomponenter i försâljningspriset spritdryckerför och vin

följerNedan beskrivning olikahur de beståndsdelarna i försäljnings-en av
priset för spritdrycker och vin kan härledas försäljningspriset. Därefterur
lämnas beskrivning hur törsäljningspriset räknas fram med utgångs-en av
punkt frán varuvärdet. Med varuvärde de sammanlagda produktkost-avses

förnadema Vin Sprit och inklusiveSystembolaget vinst.

Beståndsdelarna fätaväljningspriszili

De olika kalkylkomponenterna i det försäljningspris köparen betalarsom
i systembutiken dvs varuvärde, dryckesskatt, mervärdeskatt, kan räknas
fram framgårpå sätt nedanstående beräkningsschema.som av

Kalkylkomponent Sprit, 40% Starkvin Lättvin
krliter krliter krliter

Pris i butik 200,00 100,00 100,00
Mervärdeskatt 20 % -40,00 -20,00 -20,00
Pris exkl mervärdeskatt 160,00 80,00 80,00
Procentavgift, l -96,00 -31,20 -3l,20not
Grundavgift, 2 -52,80 -21,00 -8,50not
Varuvärde 11,20 27,80 40,30

Not Procentavgiften räknas försäljningsprisetl på exklusive
mervärdeskatt. För sprit procentavgiftenär 60 %,
för vin 39 %.

Not 2 Grundavgiften är 1,32 kronor liter och volymprocentenhetper
alkohol för sprit. starkvin grundavgiftenFör är 21 kronor

liter, för lättvin kronor liter här8,50 lättvinper per avses
över 7 % alkoholhalt.

Priskalkyl med utgångspunkt från värdetvaru

Spritdrycker

Utgångspunkten i nedanstående exempel är varuvärdet är kr 2011 öreatt
liter och alkoholhalten är 40 volymprocent.attper
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första i priskalkylenDet beräknaär varuvärde ochsteget att summan av
grundavgift

Varuvärde krliter11,20
Grundavgift 40 1,32 52,80x
Summa varuvärde och grundavgift 64,00

1 nästa beräknas procentavgiften. Den skall beräknas försäljnings-påsteg
priset exklusive mervärdeskatt. Eftersom försäljningspriset inte kan be-

förränstämmas procentavgiften fastställtshar måste ekvationssystemett
användas för priskalkylen skall genomföras.kunnaatt

Om försäljningspriset kronorP liter kan följande ekvationantas vara per
ställas upp.

P-0,20xP-P-0,20xPx0,60 64,00
eller

80xP-0,80xPx0,6O 64,00
0,32xP64,00
P 200,00

i ekvationen0,20 mervärdeskattens del försälj ningspriset och 0,60avser av
procentavgiftens del försäljningspriset exklusive mervärdeskatt.avser av

När försäljningspriset har framräknats kan procentavgiften fastställas och
kalkylen avslutas enligt följande

Varuvärde krliter11,20
Grundavgift 40x1 ,32 52,80
Summa varuvärde och grundavgift 64,00
Procentavgift 200-0,20x200xO,60 96,00
Mervärdeskatt 200x0,20 40,00
Försäljningspris 200,00

Starkvin

Utgångspunkten i nedanstående exempel är varuvärdet kronorär 27att
80 liter.öre Analogt med exemplet avseende spritdrycker erhållesper
följande beräkningar.
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Varuvårde 27,80 krliter
Grundavgift 21,00
Summa varuvärde och grundavgift 48,80

P-0,20xP-P-0,20xPx0,39 48,80
0,80xP-0,80xPx0,39 48,80
0,488xP48,80
P 100,00

i0,39 ekvationen procentavgiftens del försäljningspriset exklusiveavser av
mervärdeskatt.

Kalkylen avslutas enligt följande

Varuvärde 27,80 kr liter
Grundavgift 21 ,00
Summa varuvärde och grundavgift 48,80
Procentavgift 100-0,20x100x0,39 31,20
Mervärdeskatt 100x0,20 20,00
Försäljningspris 100,00

Lättvin

Utgångspunkten i följande exempel är varuvärdet är 40 kronoratt 30 öre
liter. På sätt i tidigare exempel erhålles följandeper samma som

Varuvärde 40,30 krliter
Grundavgift 8,50
Summa varuvärde och grundavgift 48,80

P-0,20xP-P-0,20xPxO,39 48,80
0,80xP-0, 80xPx0,39 48, 80
0,488xP48,80
P 100,00

Varuvärde 40,30 kr liter
Grundavgift 8,50
Summa varuvärde och grundavgift 48,80
Procentavgift 100-0,20x100x0,39 31,20
Mervärdeskatt 100x0,20 20,00
Försäl j nin gspris 100 00

,





Bilaga 3

påExempel pris- och skatteffekter for antal sprit- och vinmärkenett

bilagaI denna redovisas de beräknade konsekvenserna förslagetav
till alkoholbeskattning det gäller dryckesskatt ochnärny
försäljningspris för Någonantal sprit- och vinmärken.ett
särredovisning mervärdeskatten sker inte. Med prisnuvarandeav

priserna i maj 1991. Försäljningsvolymen omfattar tiden aprilavses
1990 1991.mars-
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