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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov 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), og om ikrafttræden af dele
af lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven,
registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (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)
I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 1385 af 21. december 2009 om ændring af lov om energiafgift af mine‐
ralolieprodukter 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), som ændret ved lov
nr. 1361 af 8. december 2010, og i medfør af § 11, stk. 2, i lov nr. 1361 af 8. december 2010 om ændring
af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af
forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på pro‐
fessionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i
forbindelse med leasing), bestemmes:
§ 1. § 1, nr. 30, 31 og 36, § 2, nr. 18, 20, 21, 28, 30 og 33, § 3, nr. 11-13, 16, 18, 20 og 21, og § 4, nr. 21,
23, 26 og 28, i lov nr. 1385 af 21. december 2009 om ændring af lov om energiafgift af mineraloliepro‐
dukter 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) træder i kraft den 1. januar 2011.
§ 2. § 4, nr. 2, i lov nr. 1361 af 8. december 2010 om lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momslo‐
ven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (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) træ‐
der i kraft den 1. januar 2011.
Skatteministeriet, den 15. december 2010
Troels Lund Poulsen
/ Kaj-Henrik Ludolph
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