
Kun engrossalg

Side 1
(2)

Fremstilling af konsum-is (herunder
indførsel fra udlandet)

Mellemhandel med
konsum-is-miks

Fremstilling af konsum-is-miks
(herunder indførsel fra udlandet)

Konsum-is:

Afsætning
Engrossalg og tillige detailsalg
gennem egne detailudsalg

Kun detailsalg gennem egne
detailudsalg

Egne detailudsalg (navn og adresse)

Tilgang til virksomheden Udlevering fra virksomheden

Detailhandel fra 6 eller flere detailudsalg (frivillig registrering)

06.2020

Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is

29.025 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

Evt. direktør, bestyrer eller herboende repræsentant
Stilling og fulde navn

CPR-nr.

ByPostnr.Bopæl

Postnr.

Afgiftspligtige vægt opgøres på grundlag af:

Bopæl

CVR-nr. / SE-nr.:

Virksomheden

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

Stilling og fulde navn CPR-nr.

Postnr.

Registreringsanmeldelse - punktafgift

By

Firmanavn Dato for påbegyndelse

Telefonnummer

ByAdresse

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

Stilling og fulde navn CPR-nr.

ByPostnr.Bopæl

Chokolade:      Art

Fremstilling af chokolade- og sukkervarer (pligtig registrering)

Periode (sæsonfremstillingsvirksomheder)

-

Kun fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer (pligtig
registrering)

Kun anvendelse af overtræk til afgiftsfri varer (frivillig
registrering)

Mellemhandel (frivillig registrering)

Oplagshaver

Ansvarlig indehaver(e) eller forpagter(e)



Bemærkninger

Lagre

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

Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

Navn på kontaktperson Telefonnr. E-mail

Registreringsanmeldelse - punktafgift

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

Bilag

stk. plantegning(er) over fremstillingsvirksomhedens lokaler

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

Varemodtager
Afgift af chokolade- og sukkervarer Dækningsafgift Råstofafgift af nødder mv.

Konsum-is Konsum-is-miks

Side 2 (2)

Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is- (fortsat)

Afsluttende oplysninger

Ved registrering som midlertidigt registreret varemodtager efter chokoladeafgiftsloven skal der rettes henvendelse til
SKAT.

Bemærk:

06.202029.025
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