
For hvert opbevaringsanlæg til afgiftspligtige varer, bortset fra detailsalgsanlæg, anføres i denne rubrik, evt. i et bilag, anlæggets beliggenhed
(adresse) og lagerkapacitet mv.

Afgift af kvælstofoxider

23.035 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: 35291000

By

Oplagshaver

Afgiftpligtigt område

Bundfradragsvirksomheder
(frivillig registrering)

Udvinding/fremstilling
(pligtig registrering)

AMS-målende anlæg
(pligtig registrering)

Depoter o.l.

Ansvarlig indehaver(e) eller forpagter(e)

Bopæl

CVR-nr. / SE-nr.:

Registreringsanmeldelse - punktafgift

Virksomheden

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

Stilling og fulde navn CPR-nr.

Postnr.

Firma Dato for påbegyndelse

Telefonnummer

Adresse

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

Stilling og fulde navn CPR-nr.

Postnr.Bopæl

Mineralolie-
produkter

Benzin
Autogas og
flaskegas mv.

Stenkul, brunkul
og koks mv.

Afsætter/oplagrer/forbrænder - lagerkapacitet mindst 1.000 tons/m³, forbrug over 75.000m³, Kraftvarmeværker mfl.
(frivillig registrering.)

Naturgas

Sæt kryds ud for afgiftsområdet der skal omfattes af registreringen

Postnr.

By

By

06.2020

Forbrænding - af biogas mv, halm mv. og træflis i anlæg med en indfyret effekt over 1.000 kW (pligtig
registrering.)



Registreringsanmeldelse - punktafgift

Afgift af kvælstofoxider - fortsat

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på webreg.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på webreg.dk eller ring: 35291000

Varemodtager

Dato Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

Mineralolie-
produkter

Benzin
Autogas og
flaskegas mv.

Stenkul, brunkul
og koks mv.

Sæt kryds ud for afgiftsområdet, der skal omfattes af registreringen

Hvis I modtager en af nedenstående vare, sæt kryds

For hvert lager til opbevaring af afgiftspligtige varer anføres i denne rubrik lagerets beliggenhed (-adresse-):

Naturgas

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

Bilag

stk. med oplysninger om depoter
o.l.

Lagre

Side 2
(2)

Varemodtager

23.035 06.2020
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