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Høring- avgift på alkohol – avgiftsreduksjon for øl produsert av småskalabryggerier 

 

Deres ref 2017/726911 
 

Oslo, 06.12.17 

Skatteetaten v/ seksjonssjef Toril Hagen 

 

Høringssvar fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) 

Skattedirektoratets høringsnotat bygger i hovedsak på et forslag fra BROD. Vi har god kunnskap om 
situasjonen i norske småskalabryggerier, og kan med stor sikkerhet si at den avgiftslettelsen som 
foreslås både vil trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye. 

BROD organiserer så godt som samtlige aktive småskalabryggerier i Norge (124) og favner trolig mer 
enn 98 % av volumet.  De fleste av disse ligger i utkantkommuner. 

Sysselsetting i småskalabryggerier 

Vår interne bransjestatistikk, utarbeidet høsten 2017, viser at småbryggeriene nå sysselsetter om lag 
340 årsverk, hvilket utgjør 26 prosent av sysselsettingen i norsk bryggerinæring (arbeidsplasser 
relatert til brus, vann og andre drikkevarer er holdt utenfor). Samtidig står de for ca. 5 % av 
ølvolumet som selges i Norge. Dette viser at det er svært ressurskrevende å brygge øl i liten skala. I 
tillegg til betydelig høyere lønnskostnader per produsert enhet, er også råvarene langt dyrere enn for 
store bryggerier. 

Vår bransjestatistikk viser også at småskalabryggerne hvert år legger ned mellom 90 og 100 ubetalte 
dugnadsårsverk. Dette er gjerne arbeid som utføres av eierne selv og deres familier, i håp om at 
bryggeriet skal komme over kneika og gå med overskudd. En avgiftsreduksjon kan omdanne 
dugnadsinnsatsen til arbeidsplasser og verdiskaping. 

Alkoholpolitisk effekt 

I den grad en avgiftsreduksjon får alkoholpolitisk effekt, mener vi den vil være positiv. Den ølkulturen 
som de siste årene er skapt rundt håndverksøl orienterer seg mot smak, kvalitet og kobling mellom 
mat og drikke. Vi antar at denne kulturen har gitt et selvstendig bidrag til at alkoholkonsumet blant 
ungdom faller.  

Pga av det høye prisnivået på håndverksøl (2-3 ganger prisen for standardøl) vil det heller ikke føre til 
billig øl. Vi antar at en avgiftsreduksjon først og fremst vil bli tatt ut i økt sysselsetting og neppe 
påvirke pris til forbruker. 

Et tredje alkoholpolitisk poeng: Ettersom avgiftslettelsen bare foreslås for øl i klasse D (butikkstyrke) 
vil småskalabryggeriene stimuleres til å brygge alkoholsvakt øl framfor sterkøl. 
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Provenyeffekt 

Skatteetaten har anslått (på bakgrunn av BRODs oversikt over produksjonsvolumer) at 
proventeffekten av forslaget for 2018 vil bli en redusert avgiftsinngang på ca. 15 millioner kroner. 

Vi mener dette er en vært beskjeden pris å betale med tanke på potensialet for økt sysselsetting og 
verdiskaping. 

Avgrensninger av hvilke bryggerier som er berettiget til avgiftsreduksjon 

BRODs forslag bygger på prinsippene i EUs Rådsdirektiv 92/83/EF der det i art.4.2. heter at ordningen 
kan omfatte "små bryggerier som er juridisk og økonomisk uavhengige av andre bryggerier, som 
produserer på en eiendom adskilt fra andre bryggerier, og ikke brygger på lisens".  

Her kan det være behov for ytterligere presiseringer i forhold til eierskap og eierbrøk. Etter det vi 
kjenner til har ikke EU noen klar definisjon av juridisk og økonomisk uavhengighet hva angår 
eierskap. Vi vil anse det naturlig at et småskalabryggeri hvor et større bryggeri eier over en viss 
prosentandel må falle utenfor ordningen 

Vi har også tilfeller der samme eier har flere bryggerier. Det gjelder Mikrobryggeriet AS, som eier 
Oslo Mikrobryggeri, Trondhjem Mikrobryggeri og Telemark Mikrobryggeri og Norbrew som eier 
Northern & Co, Voss Fellesbryggeri og Oslo- og Akershus Bryggeri.  I tillegg arbeides det nå for å 
etablere 8-10 lokale bryggerier i regi av selskapet Norske Bryggerier AS og Reitangruppen. I slike 
tilfeller må det være det samlede volumet innenfor eiergrupperingen som legges til grunn for 
avgiftsberegningen. 

Det finnes nå også en rekke "bryggerier", som ikke er bryggerier, men får øl produsert på lisens under 
sitt merkenavn på bryggerier i Norge og utenlands. Vi vil understreke viktigheten av å stille krav om 
produksjonen må foregå på eget produksjonsutstyr i Norge, hvilket også ligger implisitt i 
formuleringen i EU-direktivet "produserer på en eiendom adskilt fra…". 

Likeledes finnes bryggerier som brygger nisjeprodukter på eget anlegg, men får volumprodukter 
produsert på lisens hos andre. Her virker ordningen som praktiseres i Storbritannia logisk: Mindre 
enn halvparten av øl produsert i foregående kalenderår må ha vært lisensprodusert øl. 

Produkter som kan omfattes av avgiftsreduksjon 

Skattedirektoratet drøfter definisjonen av øl i forhold til tolltariffen. Hvis det er juridisk mulig vil vi 
tilrå at avgiftsreduksjonen omfatter alle fermenterte drikker, dvs også drikker som cider og mjød. Det 
er her snakk om mikroskopiske volumer og svært få produsenter, men utfra en likeverdsbetraktning 
mht småskalaproduksjon av alkohol i Klasse D, er det rimelig at også disse produktgruppene 
omfattes. 

Direkte avgiftsreduksjon eller refusjon? 

Vi støtter Skattedirektoratets forslag om at avgiftsreduksjonen gjennomføres direkte framfor å 
refunderes i ettertid. Det vil sikre gründerbedriftene bedre likviditet, samtidig som både bedrifter og 
kontrollmyndigheter spares for arbeid. Etter det vi kjenner til er dette også praksis i de EU-landene 
som praktiserer avgiftsreduksjon. Våre medlemmer som eksporterer, bl.a. til Finland, rapporterer at 
dette fungerer helt sømløst. 

Økonomiske administrative og kontrollmessige konsekvenser 

Vi erkjenner at forslaget vil medføre en noe større administrativ byrde, både for produsentene og 
Skatteetaten. For produsentene vil en avgiftsreduksjon utvilsomt trumfe utsiktene til litt merarbeid. 
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Når det gjelder kontrollmyndighetens ressursbruk: Alle produsenter og importører rapporterer 
månedlig sine salgstall i ulike avgiftskategorier til Skatteetaten.  Dermed må det være relativt enkelt å 
utarbeide en matrise som sikrer at etaten til enhver tid har detaljert oversikt over produksjonen hos 
hvert enkelt bryggeri. 

Vi ser problemet med kontroll av utenlandske bryggerier, men praksis for norske bryggerier som 
eksporterer er at de leverer revisorbekreftet oppgave over totalvolum til sine agenter i de aktuelle 
landene. Dette fungerer fint for 22 EU-land og Norge må kunne ha en tilsvarende ordning. 

For øvrig er det tvilsomt om noen utenlandske bryggerier vil falle inn under ordningen om 
avgiftsreduksjon, ettersom taket er satt så lavt og forslaget kun omfatter Klasse D-øl. Det finnes små 
håndverksbryggerier i bl.a. Danmark, Sverige, Færøyene og Island som eksporterer til Norge, men 
kun sterkøl til Vinmonopolet. Jeg er ikke kjent med at noen utenlandske småskalabryggerier leverer 
øl i Klasse D til Norge.  

Vi har vurdert problemstillingen med at avgiftsreduksjon for volumer inntil 200.000 liter, som 
beholdes til man passerer 500.000 liter, kan gi incentiver til lav produksjon for å slippe avgifter. Ved å 
sette et volumtak som er vesentlig høyere enn grensen for avgiftsreduksjon, vil imidlertid 
avgiftsreduksjonen være så liten per produsert enhet, at bedriftene ventelig vil se seg bedre tjent 
med fortsatt vekst. 

Forholdet til EØS-avtalen 

EU-direktivet 92/83/EF inngår ikke i EØS-avtalen, men det er grunn til å forvente at ESA kan 
akseptere en ordning som følger de samme prinsippene som EU-direktivet og ikke virker 
konkurransevridende i forhold til tilsvarende produsenter i EU.  

Norge har imidlertid ratifisert Commission regulation (EU) No 1407/2013 av 18.12.2013, som bl.a. 
omfatter artiklene 87 og 88 om "de minimis aid". Denne bestemmelsen gir adgang til statsstøtte / 
avgiftsfritak til småbedrifter på EUR 200.000 fordelt over en treårsperiode. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al26121  

Pr. 06.12.2017 utgjør EUR 200.000 NOK 2.060.000. Den maksimale avgiftslettelsen vil etter vår 
modell (2018-satser) utgjøre NOK 1.655.250 over en treårsperiode for det fåtallet av 
småskalabryggerier som vil være berettiget til maksimal avgiftsreduksjon. Selv med en sterkere 
kronekurs i forhold til Euro, vil vi altså være godt innenfor denne rammen. 

Bryggeri- og Drikkevareforeningen anbefaler Stortinget å gjøre de regelverksendringer som skal til for 
at forslaget kan gjennomføres. 

Vennlig hilsen 

 

Petter Nome 

Direktør 

Bryggeri- og drikkevareforeningen* 

Pb 7087 Majorstuen 

0306 Oslo 

95 95 00 00 

www.drikkeglede.no  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al26121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al26121
http://www.drikkeglede.no/

