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

CVR-nr. / SE-nr.:

Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie mv., gas (LPG) og benzin samt
energiafgift af bioolier mv. og metanol.
1 Virksomheden
Firmanavn (evt. stilling)

Dato for påbegyndelse

Personnavn

Telefonnummer

Adresse

By

Postnr.

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

2 Ansvarlig indehaver(e) eller forpagter
Stilling og fulde navn

CPR-nr.

Bopæl

Postnr.

By

Stilling og fulde navn

CPR-nr.

Bopæl

Postnr.

By

3 Evt. direktør eller bestyrer
CPR-nr.

Stilling og fulde navn

Postnr.

Bopæl

By

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

CVR-/SE-nr.

Personnavn

CPR-nr.

Adresse

Postnr.

By

Kommune, hvor repræsentanten udøver sin virksomhed

Dato for påbegyndelse

5 Oplagshaver (-Autorisation-)

Fremstilling (-pligtig autorisation-)
Afsætning / oplagring / forbrug
(-frivillig autorisation-)

23.027

12.2014

(-pligtig autorisation-)
Spildolieindsamler og forarbejder

Lagerkapacitet:

m3

Farvningsvirksomhed
(-oplagshaver-)

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: 7222 2827
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5 Oplagshaver (-Autorisation-) fortsat
Sæt kryds ud for afgiftsområdet, der skal omfattes af registreringen

Afgift af gas- og dieselolie, fuelolie,
fyringstjære og petroleum

Afgift af gas (LPG)

Farvningsvirksomhed

Årligt
salg:

(lovens § 4A)

Bioolier mv.

Afgift af benzin
liter

Metanol

CO2-afgift af metanol*

*) Metanol, som ikke er fremstillet af biomasser, er omfattet af CO2-afgiftsloven.
6 Sikkerhedsstillelse (Oplagshavere)
Der skal stilles sikkerhed ud fra følgende handelsforhold: (sæt X)

- Virksomheden leverer varer under suspension af afgiften til virksomheder i andre EU-lande:
Olie mv.

Gas (LPG)

Benzin

Bioolier mv.

Metanol

CO2-afgift af metanol*

- Virksomheden leverer varer under suspension af afgiften til virksomheder i Danmark:
Olie mv.

Gas (LPG)

Benzin

Bioolier mv.

Metanol

CO2-afgift af metanol*

- Virksomheden vil udelukkende levere varer i beskattet stand:
Olie mv.

Gas (LPG)

Benzin

Bioolier mv..

Metanol

CO2-afgift af metanol*

*) Metanol, som ikke er fremstillet af biomasser, er omfattet af CO2-afgiftsloven.
Virksomheder, herunder herboende repræsentant for udenlandsk virksomhed, der autoriseres som oplagshaver efter mineralolieafgiftsloven, skal stille en sikkerhed
på mindst 50.000 kr. Hvis virksomheden alene autoriseres som oplagshaver for afgift af smøreoliprodukter, afgift af karburatorvæske eller for EU-handel med visse
mineralolieprodukter udgør mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse 10.000 kr.
7 Lageradresser (oplagshaver)
I denne rubrik, eller alternativt i et vedlagt bilag, skal anføres oplysninger om beliggenhed (adresse) kapacitet m.v. for hvert lager til opbevaring af ovenanførte varer
bortset fra detailsalgsanlæg. Hvis lageret ønskes omfattet af virksomhedens autorisation til opbevaring af varer i afgiftsfri stand. Plantegning over lageret,
brandsynsgodkendelse og miljøgodkendelse skal vedlægges.
Plantegning

stk.

Brandsynsgodkendelse

stk.

Miljøgodkendelse

stk.

Øvrige lageradresser indsendes i et særskilt dokument
Vær opmærksom på, at SKAT først kan godkende virksomhedens anlæg til fremstilling/opbevaring af mineralolieprodukter, når der foreligger brandsyns- og
miljøgodkendelse.
8 Varemodtager

Virksomheder, der alene indfører varer fra udlandet (sæt x)

Gas- og dieselolie, fuelolie,
fyringstjære og petroleum

Gas (LPG)

Benzin

Bioolier

Metanol

CO2-afgift af
metanol*

*) Metanol, som ikke er fremstillet af biomasser, er omfattet af CO2-afgiftsloven.

23.027

12.2014

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: 7222 2827
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9 Lageradresser (varemodtager)
For hvert lager til opbevaring af ovenanførte varer, anføres i denne rubrik lagerets beliggenhed (adresse):

Øvrige lageradresser indsendes i et særskilt dokument
10 Vareafsender
Virksomheder, der alene afsender varer, importeret fra tredjelande, til andre EU-lande (sæt x)

Afgift af gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære og petroleum
Afgift af gas (LPG)

Afgift af bioolier mv.

Afgift af benzin

Afgift af metanol

Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver i Danmark. og som afsender varer til et andet EU-land umiddelbart efter varernes import til Danmark fra
tredjeland og varernes overgang til fri omsætning i EU's toldområde, har pligt til inden vareafsendelsen til det andet EU-land:
at blive registreret som registreret vareafsender
at anmelde hver enkelt varetransport
at oplyse identiteten i form af SEED-nr. for varemodtageren m.v. i det andet EU-land
og at stille fuld sikkerhed over for SKAT mht. betaling af afgift af afgiftspligtige varer
11 Erklæring

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

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

Bemærk
Ved registrering som midlertidigt registreret varemodtager efter mineralolieafgiftsloven, skal der rettes henvendelse til
SKAT.
12 Afsluttende oplysninger

Bemærkninger

Navn på kontaktperson

23.027

01.2011

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: 7222 2827

