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

CVR-nr. /
SE-nr.:

EU-handel med visse særlige mineralolieprodukter
1 Virksomheden
Firma (evt. stilling og navn)

Dato for påbegyndelse

Personnavn

Adresse

Postnr.

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

By

Telefonnummer

2 Ansvarlig indehaver(e) eller forpagter(e)
CPR-nr.

Stilling og fulde navn

Postnr

Bopæl

Stilling og fulde navn

By

CPR-nr.

Postnr.

Bopæl

By

3 Evt. direktør eller bestyrer
Stilling og fulde navn

CPR-nr.

Postnr.

Bopæl

By

4 Herboende repræsentant for udenlandsk virksomhed
Firmanavn (evt. stilling)

CVR-/SE-nr.

Personnavn

CPR-nr.

Postnr.

Adresse

Kommune, hvor repræsentanten udøver sin virksomhed

23.016

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

By

Dato for påbegyndelse
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EU-handel med visse særlige mineralolieprodukter
5 Virksomhedens art mv.

Handel med mineralolieprodukter, der ikke er pålagt afgift, men som er omfattet af reglerne om kontrol og transport
Mineralolieproduktets art:
Produktets/produkternes
KN-kode(r) anføres:
Køb i andre EU-lande

Salg til andre EU-lande

Virksomheder, herunder herboende repræsentant for udenlandsk virksomhed, der autoriseres som oplagshaver i Danmark for EU-handel med afgiftsfritagne
mineralolieprodukter, skal stille en sikkerhed på mindst 10.000 kr. for betaling af afgifter, idet de pågældende produkter kan være fritaget for afgift i Danmark, men
afgiftspligtig i et andet EU-land, eller omvendt fritaget for afgift i et andet EU-land og afgiftspligtig i Danmark.

Handel med smøreolie eller lign. med KN-koder 27.10.11.-27.10.19.69., som er omfattet af reglerne om kontrol og
transport.
Smøreolieproduktets art:
Produktets/produkternes
KN-kode(r) anføres:
Køb i andre EU-lande

Salg til andre EU-lande

Sikkerhedsstillelse for ovennævnte smøreolie eller lign. skal i givet fald ske ved registrering for energiafgift og CO2 -afgift af smøreolie og lign. efter
registreringsanmeldelse 23.036
6 Lageradresser
I denne rubrik, eller alternativt i et vedlagt bilag, skal anføres oplysninger om beliggenhed (adresse) og kapacitet m.v. for hvert lager til opbevaring af afgiftsfritagne
mineralolieprodukter bortset fra detailsalgsanlæg, hvis lageret ønskes omfattet af virksomhedens autorisation til opbevaring af varer i afgiftsfri stand. Plantegning
over lageret skal vedlægges. Lageradresser for ovennævnte smøreolie eller lign. skal i givet fald oplyses ved registrering for energiafgift og CO 2-afgift af
smøreolie og lign. efter registreringsanmeldelse 23.036.

Plantegning

stk.

Øvrige lageradresser indsendes i et særskilt dokument
7 Erklæring

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

Dato

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

Afsluttende oplysninger

Bemærkninger

Navn på kontaktperson

23.016

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
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