Kuvertafgift

På virksomheder med næringsbrev, men uden alkoholbevilling, må der ikke serveres eller nydes
drikke såsom vin, øl og spiritus – heller ikke selvom gæsterne selv har medbragt drikkevarerne.
I virksomheder, der har en alkoholbevilling, kan gæsterne selv medbringe drikke-varer – også
stærke drikke til eget forbrug. Det gælder også toldfrie drikke, hvis det er til eget forbrug.
Dette har i visse selskabsforretninger været almindeligt, ligesom det har været almindeligt, at man
betaler proppenge til bevillingshaveren.
Det er bevillingshaveren, der bestemmer, om gæstens ønske skal efterkommes.
Det kan give anledning til problemer, når gæsten selv medbringer drikkevarer mod betaling af
proppenge eller lignende:
•
•
•

Ekstra administrativt arbejde for hotellet/restauranten, såfremt der skal beregnes
kuvertafgift.
Gæsten har ofte en uberettiget forventning om, at det er billigere selv at medbringe
drikkevarer, end det er at benytte sig af hotellets/restaurantens udbud, hvilket bevirker, at
gæsten ikke er villig til at betale kuvertafgift.
Der kan opstå tvivl om hvor mange flasker, der skal beregnes kuvertafgift af, hvilket giver
problemer med at inddrive den berettigede kuvertafgift.

Den seneste udvikling indenfor branchen er, at vin/øl og andre drikkevarer kan medbringes på
virksomheder med alkoholbevilling, uden at der skal betales proppenge.
Udover at en virksomhed, ved at tillade egne medbragte drikkevarer uden at kræve proppenge for
servering, opvask og lignende, ikke får omsætning på drikkevarer og dermed skal omsætte mere
end dobbelt så meget af de øvrige varer, kan der også opstå problemer i forhold til Told- og Skat.
Hvis bevillingshaveren tillader, at gæsterne medbringer egne drikkevarer, kan bevillingshaveren
komme i nogle bevismæssige vanskeligheder, dersom Told- og Skat konstaterer, at der
opbevares tomme og/eller fyldte flasker i baglokalet, lagerlokalet, køkkenet eller lignende steder,
for hvilke der ikke er betalt afgift.
Hvis Told- og Skat blot konstaterer, at der på det enkelte serveringsbord er åbnede flasker til brug
for gæsterne, og gæsterne samtidig erklærer, at flaskerne er medbragt til eget forbrug, vil det
formentlig ikke skabe problemer.
For så vidt angår spiritus er udgangspunktet i henhold til spiritusafgiftslovens § 27 a, stk. 1, at det
er forbudt enhver, som serverer spiritus, at modtage eller udlevere spiritus i flasker m.v., der ikke
er banderoleret korrekt. Det medfører, at såfremt Told- og Skat konstaterer, at der på
virksomheden i såvel serveringslokaler eller andre lokaler tilhørende virksomheden er
spiritusflasker uden banderole, vil dette være en overtrædelse af spiritusafgiftsloven og dermed
kunne medføre bøde, idet spiritusafgiftsloven fortolkes meget restriktivt.
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Hvis man alligevel vælger at acceptere gæstens ønske om selv at medbringe drikkevarer, og der
skal beregnes kuvertafgift, skal man være opmærksom på, at den bør dække bevillingshaverens
udgifter til:
•
•
•

Moms
Betjeningsafgift
Udgifter til vask, service og vand m.v.

Der findes to måder at beregne kuvertafgift på:
1.
Vinens beregnede salgspris i virksomheden

kr. 250,00

Moms heraf
Betjeningsafgift alt inkl. – herunder sociale ydelser,
feriepenge og pensionstillæg mv. – 15 % af kr. 250,00
Vask, service, vand – 5 % af kr. 250,00
Den samlede udgift

kr. 37,50
kr. 12,50
kr. 100,00

Kuvertafgiften udgør

kr. 100,00

2.
Husets vin
Virksomhedens indkøbspris
Ret til dækning af de under nr. 1 anførte
udgifter samt avance
Kuvertafgiften udgør

kr. 50,00

kr. 120,00
kr. 30,00
kr. 90,00
kr. 90,00

Sidstnævnte beregningsmåde bliver af mange virksomheder sat til en fast pris på kr. 50,00 eller
kr. 150,00 afhængig af mængde og art.
Det kan anbefales, at man benytter beregningsmåde 2, hvor hotellet/restauranten køber de
medbragte drikkevarer fra gæsten og serverer disse som husets vin.
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