
CVR-nr. /
SE-nr.:

Registreringsanmeldelse - punktafgift

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

Afgift af spiritus, vin og øl 

Postnr.

1 Virksomheden

Firmanavn Dato for påbegyndelse

Telefonnummer

Personnavn

Adresse By

Registrerings-
forhold  

Spiritus 

Registrerings-
forhold  

Vin 

Registrerings-
forhold  

Øl 

Hvilken dato skal registreringen gælde fra

Hvilken type virksomhed har du? (Der vælges kun en, vælg den mest dækkende)
Virksomheden modtager spiritus fra 3. lande med henblik på salg 
i andre EU lande (Vareafsender)

Virksomheden fremstiller aftapper, pakker spiritus eller modtager 
spiritus med henblik på videresalg (oplagshaver)

Udenlandsk virksomhed som sælger spiritus via postordre, 
internet eller lign. til danske kunder (fjernsalg)

Hvilken dato skal registreringen gælde fra

Hvilken type virksomhed har du?
Virksomheden modtager vin med henblik på videresalg  
(varemodtager)

Virksomheden modtager vin med henblik på videresalg  
(oplagshaver)

Virksomheden fremstiller vin (oplagshaver) Virksomheden fremstiller og modtager vin (oplagshaver)

Hvilken dato skal registreringen gælde fra

Hvilken type virksomhed har du?
Virksomheden modtager øl med henblik på videresalg i Danmark 
(oplagshaver)

Virksomheden fremstiller øl (oplagshaver) Virksomheden fremstiller og modtager øl (oplagshaver)

Udenlandsk virksomhed som sælger øl via postordre, internet 
eller lign. til danske kunder (fjernsalg)

Virksomheden modtager øl med henblik på videresalg i Danmark 
(Varemodtager)

Virksomheden modtager vin fra 3. lande med henblik på salg i 
andre EU lande (vareafsender)

Udenlandsk virksomhed som sælger vin via postordre, internet 
eller lign. til danske kunder (fjernsalg)

Virksomheden modtager øl fra 3. lande, med henblik på salg i 
andre EU-lande (vareafsender)

Sikkerheds-
stillelse

Som oplagshaver, vareafsender og fjernsalg skal der stilles sikkerhed for afgiften. For at kunne fast-

sætte størrelsen på sikkerheden bedes du oplyse forventet mængde og afgift og vedhæfte budgettet.

Forventet årlig afgift (oplyses i hele kroner)

Forventet årlig afgift (oplyses i hele kroner)

Spiritus

Forventet årlig mængde (oplyses i liter)

Vin

Forventet årlig mængde (oplyses i liter)

Øl

Forventet årlig mængde (oplyses i liter) Forventet årlig afgift (oplyses i hele kroner)
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22
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2

Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen



Lager- 
adresser 
(Oplagshaver) 

I denne rubrik, eller alternativt i et vedlagt bilag, skal anføres oplysninger om beliggenhed (adresse) mv. for hvert anlæg til produktion og 

opbevaring af ovenanførte varer bortset fra detailsalgsanlæg, hvis lageret ønskes omfattet af virksomhedens autorisation til fremstilling og 

opbevaring af varer i afgiftsfri stand. Plantegning over lageret skal vedlægges. Virksomheder, der registreres som varemodtager, som 

vareafsender eller for fjernsalg, skal ikke have godkendt deres lokaler.

Adresser skriv en adresse pr. linie.

Anmelder-
identitet 

Anmelderidentitet

Hvilken rolle/funktion har du i virksomheden?

Jeg er ejer/medejer af virksomheden Jeg er ansat i virksomheden eller har tilknytning til ejer

Jeg er virksomhedens revisor/advokat/rådgiver Jeg er fiskal repræsentant for en udenlandsk virksomhed

Herboende 
repræsen- 
tant for  
udenlandsk 
virksomhed 

Firma (evt. navn) CVR-/SE-nr.

Personnavn

Adresse

Cpr.nr.

Postnr.

Telefonnr.

By

Afsluttende 
oplysninger 

Kontakt- 
person 

Under-
skrift(er) 

Bemærkninger

Navn på kontaktperson

E-mail Telefonnr.

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

Dato Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse
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