Registreringsanmeldelse - punktafgift
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Eller virksomhed@erst.dk

CVR-nr. / SE-nr.:

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Virksomhed
Firmanavn

Dato for påbegyndelse

Personnavn

Telefonnummer

Adresse

Postnr.

By

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

Indehaver eller forpagter
Stilling og fulde navn

CPR-nr.

Bopæl

Postnr.

By

Evt. direktør eller bestyrer
Stilling og fulde navn

CPR-nr.

Bopæl

Postnr.

By

Virksomhedens art mv.

Virksomheden afsætter afgiftspligtige køretøjer som erhverv.
Bilmærker, motorcykelmærker mv. som virksomheden regelmæssigt afsætter som fabriksnye.

Virksomheden udlejer afgiftspligtige køretøjer som erhverv
Tidligere registrering.

Driver, eller har ovennævnte virksomhed-/-person(er), tidligere drevet en registreret virksomhed med
erhversmæssig afsætning eller erhvervsmæssig udlejning af afgiftspligtige køretøjer?
Ja, jfr. vedlagte redegørelse eller skriv navn på virksomheden/person(er) samt adresser for nuværende eller tidligere registreret virksomhed/person(er)

21.034

06.2020

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på virk.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818

Registreringsanmeldelse - punktafgift
Filialer, afdelinger mv. indenfor regionens distrikt

CVR-/SE-nr

Navn

Adresse

Filialer, afdelinger mv. udenfor regionens distrikt
Følgende filialer, afdelinger mv. udenfor regionens distrikt, er eller vil blive, anmeldt til registrering til Erhvervsstyrelsen.
Navn

CVR-/SE-nr

Adresse

Supplerende oplysninger

Erklæring af anmelder

Det erklæres, at oplysningerne er rigtige, og at ændringer vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen.
Dato

Bilag

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

stk redegørelse mv.

Virksomheder, der registreres i henhold til registreringsafgiftslovens § 15, skal stille en sikkerhed på mindst 500.000
kr. Sikkerhedens størrelse skal aftales med og sendes direkte til SKAT og kan stilles i form af børsnoterede
obligationer, bankgaranti eller kontant indskud i banken eller direkte hos SKAT.
Sikkerheden stilles for betaling af afgifter efter denne lov, herunder tilbagebetaling af for meget udbetalt
godtgørelse, samt renter og gebyrer vedrørende disse afgifter og godtgørelse.
Afsluttende oplysninger

Bemærkninger

Navn på kontaktperson

21.034

06.2020

Telefonnr.

E-mail

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på virk.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818

