LOV nr 1361 af 08/12/2010 (Historisk)

Udskriftsdato: 23. maj 2019

Ministerium:
Skatteministeriet
Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0011

Senere ændringer til forskriften
LBK nr 313 af 01/04/2011
LBK nr 124 af 08/02/2011
LBK nr 287 af 28/03/2011
LOV nr 1383 af 28/12/2011
LOV nr 1354 af 21/12/2012
LBK nr 1062 af 26/08/2013
LBK nr 379 af 01/04/2014
LBK nr 1079 af 31/08/2013
LBK nr 82 af 21/01/2016

Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven
og forskellige andre love1)
(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for
undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a.
forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i
lov nr. 526 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og senest ved § 41 i lov nr. 718 af 25. juni
2010, foretages følgende ændringer:
1. § 1, stk. 2, nr. 6, ophæves.
Nr. 7-12 bliver herefter nr. 6-11.
2. I § 1, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, ændres »maritime uddannelser.« til: »maritime uddannelser og
uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professions‐
højskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed.«
3. I § 4, stk. 2, udgår »med tillæg af 90 pct.«
4. § 5, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften 10,5 pct. af virksomhedens lønsum.«
5. § 5, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2 eller 3, er afgiften 5,33 pct. af virksomhedens
lønsum.«
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§2
I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret
bl.a. ved § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 524 af 17. juni
2008, § 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 520 af 12.
juni 2009 og senest ved lov nr. 1134 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. no‐
vember 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Foranstalt‐
ninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fælles‐
skabets område, EF-Tidende 1986, nr. L 326, side 40, Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november
2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv
2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiaf‐
giftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-sprednings‐
tjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets
direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leverings‐
stedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. febru‐
ar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til af‐
giftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlems‐
stat, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 23, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om æn‐
dring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på forebyggelse af
momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14,
side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fæl‐
les merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009,
nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestem‐
melser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side
14, og Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det
fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen
for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EUTidende 2010, nr. L 72, side 1.«
2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., § 10, § 34, stk. 1, nr. 4, § 34, stk. 5, og § 36, stk. 1, nr. 2, ændres »EF’s« til: »EU’s«.
3. I § 4, stk. 2, indsættes efter »varme«: », kulde«.
4. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Når varer, der erhverves af en ikkeafgiftspligtig juridisk person, forsendes eller transporteres fra
steder uden for EU og den samme ikkeafgiftspligtige juridiske person indfører varerne i et andet EU-land
end EU-landet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes, anses varerne, jf. reglerne i stk. 2,
for at være forsendt eller transporteret fra EU-landet, hvor varerne blev indført i EU. Når varerne indføres
her i landet og forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes i et andet EU-land, kan importøren hos
told- og skatteforvaltningen få godtgjort afgift, der efter § 46, stk. 4, er betalt ved indførslen af varerne,
hvis importøren over for told- og skatteforvaltningen dokumenterer, at der er betalt afgift ved erhvervel‐
sen af varerne i det andet EU-land.
Stk. 5. Med erhvervelse mod vederlag af varer fra andre EU-lande sidestilles, at udenlandske NATOmedlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale her i landet benytter varer, som
styrkerne og deres ledsagende civile personale har købt uden at være omfattet af reglerne for afgift af le‐
verancer på et andet EU-lands område, og når varerne ikke kunne blive omfattet af en afgiftsfritagelse
efter § 36, stk. 3.«
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Stk. 4 bliver herefter stk. 6.
5. I § 12, stk. 2, ændres »fællesskabsforsendelse« til: »forsendelse af varer inden for EU«.
6. § 13, stk. 1, nr. 13, affattes således:
»13) Postydelser og dertil knyttede varer, der leveres af postoperatører, der varetager postbefordringsplig‐
ten helt eller delvis. Fritagelsen gælder alene ydelser og dertil knyttede varer omfattet af postbefor‐
dringspligten. Fritagelsen omfatter ikke leverancer, hvor der er forhandlet individuelle vilkår.«
7. § 14, nr. 5, affattes således:
»5) Når der leveres gas gennem et naturgassystem på EU’s område eller ethvert net, der er forbundet med
et sådant system, eller når der leveres elektricitet eller varme eller kulde via varme- eller kuldenet til
en afgiftspligtig videreforhandler, som her i landet har etableret stedet for sin økonomiske virksom‐
hed eller har et fast forretningssted, hvortil varerne leveres, eller, i mangel af et sådant her i landet,
hvis videreforhandleren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her.«
8. § 14, nr. 6, affattes således:
»6) Når der leveres gas gennem et naturgassystem på EU’s område eller ethvert net, der er forbundet med
et sådant system, eller når der leveres elektricitet eller varme eller kulde via varme- eller kuldenet og
en sådan levering ikke er omfattet af nr. 5 og varerne rent faktisk anvendes og forbruges her i landet.
Hvis alle eller en del af disse varer ikke reelt forbruges af kunden, anses de ikkeforbrugte varer for at
være anvendt og forbrugt her, når kunden her i landet har etableret stedet for sin økonomiske virk‐
somhed eller har et fast forretningssted, hvortil varerne leveres, eller, i mangel af et sådant her i lan‐
det, hvis kunden har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her.«
9. I § 16, stk. 3, indsættes efter »§ 21 d,«: »stk. 1, nr. 1-10,«.
10. I § 21 a, stk. 2, ændres »og der under befordringen derfor« til: »og når der under befordringen«.
11. § 21 d, stk. 1, nr. 8, affattes således:
»8) Adgang til et naturgassystem på EU’s område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant sy‐
stem, til elektricitetssystemer eller til varme- eller kuldenet, transmission eller distribution gennem
disse systemer eller net og andre dermed direkte forbundne ydelser.«
12. § 23, stk. 5, ophæves.
13. Efter § 25 indsættes før overskriften »Indførsel«:
»Længerevarende leverancer af ydelser inden for EU
§ 25 a. Ved levering af ydelser inden for EU, hvor aftageren af ydelserne er betalingspligtig for afgiften
af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter § 16, stk. 1, anses leveringstidspunktet for
at være den sidste dag i kalenderåret fra og med det andet år, når leveringen af ydelserne har strakt sig
over en periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning af afgift af ydelserne eller betaling for
ydelserne, og så længe leveringen af ydelserne ikke er afsluttet.«
14. I § 27, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:
»Tilsvarende gælder for andre prisafslag.«
15. § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., affattes således:
»Ved punktafgiftspligtige varer forstås energiprodukter, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt
forarbejdet tobak efter EU’s regler, men ikke gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU’s område
eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system.«
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16. I § 34, stk. 1, nr. 14, indsættes efter litra a som nyt litra:
»b) Varer og ydelser til EU-fællesforetagende, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske
Centralbank eller Den Europæiske Investeringsbank eller til de organer oprettet af EU, for hvilke pro‐
tokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anven‐
delse, inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved nævnte protokol og ved aftaler om
gennemførelse af denne eller ved aftaler om hjemsted, navnlig for så vidt dette ikke medfører konkur‐
renceforvridning.«
Litra b bliver herefter litra c.
17. § 34, stk. 1, nr. 14, litra b, der bliver litra c, affattes således:
»c) Varer og ydelser til andre internationale organisationer end de i litra b nævnte, der er anerkendt som
sådanne af de offentlige myndigheder i værtslandet inden for EU, og til medlemmer af disse organisa‐
tioner inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved internationale konventioner om
oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjemsted.«
18. I § 34, stk. 1, nr. 17, ændres »nr. 5-12« til: »nr. 5-16«.
19. I § 36, stk. 1, nr. 5, ændres »nr. 1-4,« til: »nr. 1-4, eller«.
20. § 36, stk. 1, nr. 6, affattes således:
»6) når der er tale om indførsel af gas gennem et naturgassystem eller ethvert net, der er forbundet med et
sådant system, eller fra et gastankskib i et naturgassystem eller et opstrømsrørledningsnet, af elektri‐
citet eller af varme eller kulde via varme- eller kuldenet.«
21. § 36, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Der er i samme omfang og under samme betingelser, som er fastsat for toldfrihed, afgiftsfrihed
for varer til fremmede staters herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttede
personer med diplomatiske rettigheder. Der er endvidere afgiftsfrihed for indførsel af varer, som foretages
af EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske Centralbank eller Den Europæiske Inve‐
steringsbank eller af de organer oprettet af EU, for hvilke protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske
Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse, inden for de grænser og på de betingelser, der
er fastsat ved nævnte protokol og ved aftaler om gennemførelse af denne eller ved aftaler om hjemsted,
navnlig for så vidt dette ikke medfører konkurrenceforvridning. Afgiftsfriheden omfatter også indførsel af
varer, som foretages af andre internationale organisationer end de i 2. pkt. nævnte, i det omfang de er
anerkendt som sådanne af de offentlige myndigheder i EU-landet, der er værtsland for disse internationale
organisationer, eller af medlemmer af disse organisationer inden for de grænser og på de betingelser, der
er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjem‐
sted.«
22. I § 36 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for oplysningskrav, der skal opfyldes for at opnå
afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 5.«
23. I § 42, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »landet«: », herunder den beregnede registreringsafgift, som dan‐
ner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftsloven,«.
24. I § 45, stk. 7, ændres »anmodninger« til: »ansøgning«.
25. I § 46, stk. 9, 2. pkt., ændres »nr. 1-3.« til: »2. pkt.«
26. I § 54, stk. 1, 1. pkt., ændres »modtageren« til: »aftageren«.
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27. I § 66, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, ændres »§ 15, stk. 2, nr. 11« til: »§ 21 c«.
28. Efter § 66 indsættes:
»Kapitel 16 a
Særordning for rejsebureauer
§ 67. Særordningen i dette kapitel finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer, der hand‐
ler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og
ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer.
Stk. 2. Særordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidle‐
re, og for hvem § 27, stk. 3, nr. 3, om udlæg finder anvendelse.
Stk. 3. Ved anvendelsen af dette kapitel betragtes rejsearrangører som rejsebureauer.
§ 67 a. De transaktioner, der på de betingelser, der er fastsat i § 67, stk. 1, udføres af rejsebureauet med
henblik på gennemførelse af en rejse, anses som en enkelt ydelse.
§ 67 b. Leveringsstedet for enkeltydelsen, jf. § 67 a, er der, hvor rejsebureauet har etableret stedet for
sin økonomiske virksomhed eller har fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet.
§ 67 c. Afgiftsgrundlaget for enkeltydelsen, jf. § 67 a, er rejsebureauets fortjenstmargen, hvorved for‐
stås forskellen mellem det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets
faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, når
disse leveringer direkte kommer den rejsende til gode.
§ 67 d. Hvis de transaktioner, som udføres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer, gennem‐
føres uden for EU, sidestilles bureauets ydelser med virksomhed som formidler, der handler i en andens
navn og for en andens regning, og som i medfør af § 34, stk. 1, nr. 17, er fritaget for afgift.
Stk. 2. Hvis transaktionerne i henhold til stk. 1 gennemføres såvel inden for som uden for EU, skal kun
den del af rejsebureauets ydelser, der vedrører transaktioner gennemført uden for EU, anses som afgifts‐
fri.
§ 68. De afgiftsbeløb, som andre afgiftspligtige personer fakturerer rejsebureauet for transaktioner i
henhold til § 67 a, der direkte kommer den rejsende til gode, berettiger hverken til fradrag eller til godtgø‐
relse.
§ 68 a. Faktura udstedes i henhold til § 52.
Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for fakturakrav og regnskabsføring.«
29. I § 73 a, stk. 2, ændres »EF-Tidende« til: »EU-Tidende«.
§3
I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som
ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, § 3 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr.
626 af 11. juni 2010 og senest ved § 9 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om
indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 8, Rådets direktiv
92/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbej‐
det tobak end cigaretter, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 10, Rådets direktiv 95/59/EF af 27. novem‐
ber 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift, EU-Tidende 1995,
nr. L 291, side 40, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for
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punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rå‐
dets direktiv 2010/12/EU af 16. februar 2010 om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF
og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak samt
direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 50, side 1.«
2. § 1, stk. 1, affattes således:
»Der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov
og efter følgende satser:
1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 22,49 pct. af detailprisen, jf. § 28, dog minimum 103,65 øre pr.
styk.
2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som groftskåret røgtobak: 618,50
kr. pr. kilogram.
3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som finskåret røgtobak: 668,50 kr.
pr. kilogram.«
3. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for definitioner af tobaksvarer.«
4. Overskriften før §§ 36 og 36 a, »Definitioner af tobaksvarer m.v.«, ændres til:
»Administrative regler for afgiftsfritagne varer m.v.«
5. § 36, stk. 2, ophæves.
§4
I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17.
august 2006, som ændret bl.a. ved § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 1385 af 21.
december 2009 og senest ved § 10 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober
1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Ti‐
dende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnær‐
melse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316,
side 29, og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktaf‐
gifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12.«
2. § 14 affattes således:
»§ 14. Autoriserede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgifts‐
pligtige varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over til‐
gang og udlevering af afgiftspligtige varer.
Stk. 2. Hvis varer fra et andet EU-land overgår til forbrug og betaling af afgift her i landet efter § 4 via
en herværende repræsentant, skal repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne. Hvis en virksom‐
hed i et andet EU-land eller virksomhedens herværende repræsentant leverer varer til fjernsalg her i landet
efter § 6 a, stk. 1, nr. 2, skal virksomheden eller repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne og
skal endvidere føre fortegnelser over, hvor varerne er leveret.
Stk. 3. Virksomheder m.v. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgø‐
relser, i 5 år efter regnskabsårets udløb. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende
interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.
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Stk. 4. Autoriserede og registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige va‐
rer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være for‐
synet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller
SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.
Stk. 5. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en føl‐
geseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbe‐
vare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller
kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksom‐
hed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler el.lign. for hvert enkelt vareparti, som henviser til
den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplys‐
ninger som fakturaer, jf. stk. 4, idet prisangivelser dog kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura,
der opfylder betingelserne i stk. 4, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomhe‐
den senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i købe‐
rens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade,
at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke
skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.
Stk. 6. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grund‐
lag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regn‐
skaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen
er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået.
Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder
tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.
Stk. 7. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan
gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede
fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares
på dette, jf. dog stk. 5.
Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for fakturaudstedelse og regnskabsførelse.
Stk. 9. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder fakturaog regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.
Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1,
3-7 og 9 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bø‐
der efter § 22 b, indtil påbuddet efterleves.
Stk. 11. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke
konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågælden‐
de bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden
for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«
§5
I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober
2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 2 i lov nr. 626 af 11. juni 2010 og
senest ved § 8 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober
1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Ti‐
dende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnær‐
melse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316,
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side 29, og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktaf‐
gifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12.«
§6
I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som
ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010,
foretages følgende ændring:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om
omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, EU-Tidende
2003, nr. L 283, side 51, dele af Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv
98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2003, nr. L 76, side 10, og Rådets direk‐
tiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse
af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12.«
§7
I lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v.
(Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) foretages
følgende ændringer:
1. § 1, nr. 10, ophæves.
2. § 2, nr. 2, 5 og 6, ophæves.
3. § 3, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.
4. § 3, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. I tilfælde, hvor aftaler om levering af den løbende administration af fast ejendom omfattet af
afgiftspligten efter ændringen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, helt
eller delvis omfatter perioder fra og med den 1. januar 2011 eller senere, skal der uanset bestemmelsen i
momslovens § 23, stk. 2, betales afgift af de leveringer, som vedrører perioden fra og med den 1. januar
2011 eller senere. Finder betaling helt eller delvis sted den 6. oktober 2010 eller senere, men før den 1.
januar 2011, for løbende administration af fast ejendom, der rent faktisk først præsteres fra og med den 1.
januar 2011 eller senere, skal der uanset bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 3, betales afgift af de le‐
veringer, som vedrører perioder fra og med den 1. januar 2011 eller senere.«
§8
I lov nr. 1385 af 21. december 2009 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og
forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv) foretages følgende ændringer:
1. § 4, nr. 14, 16 og 17, ophæves.
2. I § 10, stk. 2, udgår »14, 16, 17,«.
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§9
I lov nr. 626 af 11. juni 2010 om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven,
tobaksafgiftsloven og lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift
af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forhøjelse af
tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede
alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften) foretages følgende ændring:
1. § 5, stk. 3, ophæves.
§ 10
I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1112 af 21. september 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 1338 af 19. december 2008 og § 39 i lov nr. 718
af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. § 3 a, stk. 4, 2. pkt., og § 3 b, stk. 3, 2. pkt., affattes således:
»Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offent‐
liggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikkefinansielle selskaber, der foreligger pr. 1.
januar, henholdsvis pr. 1. juli.«
2. I § 3 a, stk. 4, 3. pkt., stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., og § 3 b, stk. 4, og stk. 8, 2. og 3. pkt., ændres », rente og
tillæg« til: »og rente«.
3. § 3 a, stk. 12 og 13, og § 3 b, stk. 11 og 12, ophæves.
4. I § 3 b, stk. 6, 2. pkt., udgår »og det tillæg«.
5. I § 3 c, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »tillæg« til: »rente«.
6. I § 3 c, stk. 5, ændres »og tillæg« til: »og rente«.
§ 11
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af øl- og vinafgiftslovens § 14 som affat‐
tet ved denne lovs § 4, nr. 2.
Stk. 3. § 1, stk. 2, nr. 11, i lønsumsafgiftsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning fra og
med den 1. januar 2009.
Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som den 1. januar 2011 findes i ustemplet stand hos virksomheder,
der fremstiller eller modtager cigaretter eller røgtobak fra udlandet, og for varer, som fra nævnte dag
fremstilles, udleveres til forbrug fra autoriserede og registrerede virksomheder, angives til fortoldning el‐
ler modtages fra udlandet, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser frem til og
med den 31. december 2013:
1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 21,65 pct. af detailprisen, jf. § 28 i tobaksafgiftsloven, dog mini‐
mum 103,65 øre pr. styk.
2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet ved den‐
ne lovs § 3, nr. 3, er defineret som groftskåret røgtobak: 602,50 kr. pr. kilogram.
3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet ved den‐
ne lovs § 3, nr. 3, er defineret som finskåret røgtobak: 652,50 kr. pr. kilogram.
Stk. 5. Ændringen af tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, har virkning
for cigaretter og røgtobak, som den 1. januar 2014 findes i ustemplet stand hos virksomheder, der frem‐
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stiller eller modtager cigaretter eller røgtobak fra udlandet, og for varer, som fra nævnte dag fremstilles,
udleveres til forbrug fra autoriserede og registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages
fra udlandet.
Stk. 6. Virksomheder skal uanset § 14, stk. 3, i øl- og vinafgiftsloven som affattet ved denne lovs § 4, nr.
2, opbevare regnskabsmateriale i form af ledsagedokumenter, der udstedes, før § 4, nr. 2, træder i kraft, i
5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori ledsagedokumentet udstedes.
Stk. 7. Ændringen af registreringsafgiftslovens §§ 3 a-3 c som affattet ved denne lovs § 10 har virkning
for ansøgninger efter registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 1, § 3 b, stk. 1, eller § 3 c, stk. 1, der er modta‐
get af told- og skatteforvaltningen, efter at loven er trådt i kraft. Ansøgning, der er modtaget før lovens
ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.
Givet på Christiansborg Slot, den 8. december 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Troels Lund Poulsen
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1)

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direk‐
tiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12. Lo‐
ven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2010/12/EU af 16. februar 2010 om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv
92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak samt direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2010,
nr. L 50, side 1.
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