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Press och information 

PRESSMEDDELANDE nr 23/08 

den 8 april 2008 

Domstolens dom i mål C-167/05 

Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige 

DIFFERENTIERAD BESKATTNING AV ÖL OCH VIN I SVERIGE STRIDER INTE 
MOT GEMENSKAPSRÄTTTEN 

Skillnaden mellan punktskatterna kan med beaktande av de olika försäljningspriserna på en liter 
vin respektive en liter öl inte påverka konsumenternas beteende 

I den svenska lagstiftningen om punktskatt på alkoholdrycker föreskrivs olika punktskatter för öl 
respektive vin. Enligt kommissionen kan skillnaden i beskattning av öl respektive vin indirekt 
skydda öl, som huvudsakligen tillverkas i Sverige, till nackdel för vin, som huvudsakligen 
importeras från andra medlemsstater, vilket strider mot gemenskapsrätten. Kommissionen har 
därför väckt talan om fördragsbrott mot Sverige vid EG-domstolen. 

Domstolen erinrar om att vin och öl till viss grad fyller samma behov och att de därför delvis kan 
bytas ut mot varandra. Den preciserar dock att konkurrensförhållandet mellan öl, som är en 
folklig dryck som konsumeras i vida kretsar, och vin, måste avgöras med utgångspunkt från de 
viner som är lättast att få tillgång till för den stora allmänheten, det vill säga i regel de lättaste 
och billigaste vinerna. Domstolen finner därför i förevarande mål att det bara är viner i 
mellanklassen (med en alkoholhalt på 8,5–15 volymprocent och med ett slutligt försäljningspris 
på 49–70 kronor) som har tillräckligt många egenskaper gemensamma med starköl, med en 
alkoholhalt på 3,5 volymprocent eller mer, för att kunna utgöra ett alternativ vid konsumenternas 
val och alltså anses kunna stå i konkurrensförhållande till starköl. 

Domstolen jämför beskattningsnivåerna i förhållande till alkoholhalten (vilket i förevarande mål 
är den mest relevanta jämförelsen) och noterar att skatten på vin med en alkoholhalt på 12,5 
volymprocent är cirka 20 procent högre än skatten på det öl som vinet konkurrerar med, beräknat 
per volymprocent alkohol per liter. Det vin som konkurrerar med starköl beskattas alltså högre 
än starköl. 

Domstolen finner emellertid att den högre skatten inte kan påverka den aktuella marknaden 
och att den inte kan skydda det svenska ölet indirekt. Domstolen påpekar i detta avseende att 
prisskillnaden mellan de två varorna är nästintill densamma före och efter beskattningen 
(eftersom en liter vin med en alkoholhalt på 12,5 procent kostar litet drygt två gånger så mycket 
som en liter öl). Domstolen slår mot denna bakgrund fast att kommissionen inte har bevisat att 



skillnaden mellan priset på starköl respektive på vin som konkurrerar med ölet är så liten att 
skillnaden i punktskatt som påförs dessa varor i Sverige kan påverka konsumenternas beteende. 

Domstolen ogillar därför kommissionens talan. 

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för 
domstolen. 

Meddelandet finns tillgängligt på följande språk: CS, DE, EN, FR, HU, LV, PL, SV 

Domen i fulltext finns tillgänglig på domstolens webbplats 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=rechercher&numaff=C-167/05  

i regel från kl. 12.00 (CET) på dagen för avkunnandet. 

För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta Gitte Stadler 
Tel: (00352) 4303 3127, fax: (00352) 4303 3656 
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