
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2019

Forslag
til

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,
momsloven og forskellige andre love1)2)

(Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre,
kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om

udtagning af varer, ydelser og aktiver og præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

§ 1

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af
3. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1686 af 26.
december 2017, § 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og
§ 8 i lov nr. 1126 af 19. november 2019, foretages følgende
ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 1, affattes således:
»1) Varer, som efter § 2, nr. 1, litra a og b, i lov om læge-

midler er defineret som lægemidler, og varer, som efter
§ 3, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk can-
nabis er defineret som et cannabisslutprodukt.«

2. § 1, stk. 2, nr. 5, ophæves.
Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

3. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 2, 3, 4 og 6« til: »nr.
2-5«, og i 2. pkt. udgår »og 5«.

4. I § 3, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»1. pkt. finder ikke anvendelse for virksomheder, der er-

hvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af §
1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter §
3 i lov om afgift af konsum-is.«

5. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for virksomheder, der er-
hvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af §
1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter §
3 i lov om afgift af konsum-is.«

6. § 8, stk. 1, nr. 5, affattes således:
»5) Varer, der leveres til fremstilling af varer, som efter §

2, nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret
som lægemidler, og varer, som efter § 3, nr. 7, i lov om
forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret
som et cannabisslutprodukt.«

7. Efter § 17 indsættes i kapitel 1:

»Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer m.v.

§ 18. Organisationer m.v., der er godkendt efter lignings-
lovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvis er at foretage
humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort chokolade- og
sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, så-
fremt varerne anvendes til det humanitære formål og organi-
sationen m.v. ikke har modtaget betaling for varerne.

Stk. 2. Godtgørelsen for varer omhandlet i stk. 1 opgøres
efter reglerne i § 2.

Stk. 3. Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøg-
ningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skat-

1) Lovens §§ 1-3 har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en
informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

2) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2018/1910/EU af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt
angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, EU-Tidende
2018, nr. L 311, side 3.
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teforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalen-
derår, som der søges godtgørelse for.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en
forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisatio-
nen m.v. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på an-
søgerens Nemkonto.

Stk. 5. Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der
kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told-
og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal
opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal
indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen
om godtgørelse.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kon-
trollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af
godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning
udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er
medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen.
Kontrolbestemmelserne i §§ 23 og 24 finder anvendelse ved
denne kontrol.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
indholdet af regnskabet nævnt i stk. 5, 1. pkt., og de oplys-
ninger, der i henhold til stk. 5, 3. pkt., skal indsendes sam-
men med ansøgningen.«

8. I § 22 indsættes som stk. 10 og 11:
»Stk. 10. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller

modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvaren-
de betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter momslovens
§ 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan meddele godt-
gørelse af dækningsafgift for varer under toldtariffens pos.
2105, der er indført inden den 1. april 2019, og som er udle-
veret fra og med den 1. april 2019. Godtgørelsen efter 1.
pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt
har indført eller modtaget afgiftspligtige varer omfattet af §
1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registeret efter §
3 i lov om afgift af konsum-is.«

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret
ved § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 8 i lov nr.
1728 af 27. december 2018 og § 12 i lov nr. 1126 af 19.
november 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 indsættes i afsnit VII:

»§ 11 a. Organisationer m.v., der er godkendt efter lig-
ningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvis er at fore-
tage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort afgift af
kaffe og kaffeekstrakter m.v., som er betalt i tidligere han-
delsled, såfremt varerne anvendes til det humanitære formål
og organisationen m.v. ikke har modtaget betaling for va-
rerne.

Stk. 2. Godtgørelsen for varer omhandlet i stk. 1 opgøres
efter reglerne i § 11.

Stk. 3. Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøg-
ningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skat-

teforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalen-
derår, som der søges godtgørelse for.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en
forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisatio-
nen m.v. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på an-
søgerens Nemkonto.

Stk. 5. Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der
kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told-
og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal
opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal
indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen
om godtgørelse.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kon-
trollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af
godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning
udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er
medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen.
Kontrolbestemmelserne i § 17 finder anvendelse ved denne
kontrol.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
indholdet af regnskabet nævnt i stk. 5, 1. pkt., og de oplys-
ninger, der i henhold til stk. 5, 3. pkt., skal indsendes sam-
men med ansøgningen.«

§ 3

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127
af 22. februar 2018, som ændret ved § 6 i lov nr. 1431 af 5.
december 2018, § 9 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og
§ 14 i lov nr. 1126 af 19. november 2019, foretages følgende
ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Organisationer m.v., der er godkendt efter lig-
ningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvis er at fore-
tage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort afgift af
konsum-is, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt va-
rerne anvendes til det humanitære formål og organisationen
m.v. ikke har modtaget betaling for varerne.

Stk. 2. Godtgørelsen for varer omhandlet i stk. 1 opgøres
efter reglerne i § 1.

Stk. 3. Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøg-
ningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skat-
teforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalen-
derår, som der søges godtgørelse for.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en
forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisatio-
nen m.v. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på an-
søgerens Nemkonto.

Stk. 5. Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der
kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told-
og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal
opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal
indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen
om godtgørelse.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kon-
trollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af
godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning
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udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er
medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen.
Kontrolbestemmelserne i § 7 finder anvendelse ved denne
kontrol.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
indholdet af regnskabet nævnt i stk. 5, 1. pkt., og de oplys-
ninger, der i henhold til stk. 5, 3. pkt., skal indsendes sam-
men med ansøgningen.«

§ 4

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26.
september 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 1548 af 12.
december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnote 1 til lovens titel ændres »L 348, side 7, og« til:
»nr. L 348, side 7, Rådets direktiv 2018/912/EU af 22. juni
2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at
overholde et minimumsniveau for normalsatsen, EU-Tiden-
de 2018, nr. L 162, side 1,«, og efter »L 286, side 20« ind-
sættes: », Rådets direktiv 2018/1695/EU af 6. november
2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem, for så vidt angår anvendelsesperio-
den for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt
ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være ud-
sat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til be-
kæmpelse af momssvig, EU-Tidende 2018, nr. L 282, side
5, Rådets direktiv 2018/1910/EU af 4. december 2018 om
ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmoni-
sering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiaf-
giftssystem for beskatning af samhandlen mellem medlems-
staterne, EU-Tidende 2018, nr. L 311, side 3, og Rådets di-
rektiv 2019/475/EU af 18. februar 2019 om ændring af di-
rektiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medta-
gelse af den italienske kommune Campione d᾽Italia og den
italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i
den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Ti-
dende 2019, L 83, side 42«.

2. I § 4, stk. 3, indsættes som nr. 3:
»3) Overdragelse af ejendomsretten til en vare mod beta-

ling af en erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det
offentlige eller på dettes vegne eller ifølge lov.«

3. I § 4 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Til levering mod vederlag kan dog ikke henreg-

nes overdragelse af en samlet formuemasse som led i en
overdragelse af virksomheden eller af en del af denne. Når
virksomheden er registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a for
den aktivitet, der udøves i forbindelse med den overdragne
formuemasse, er det dog en betingelse, at køberen ligeledes
bliver registreret for den pågældende aktivitet. Virksomhe-
den skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skat-
teforvaltningen meddelelse om køberens navn og adresse og
om salgsprisen for det overdragne.«

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår », herunder anvendelse,«.

5. § 5, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning

af immaterielle goder, såfremt der er opnået fuld eller delvis
fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. heraf, når udtag-
ningen sker til formål, som ikke vedrører den registrerings-
pligtige virksomheds levering af varer og ydelser.«

6. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Med levering af ydelser mod vederlag sidestilles

anvendelse af varer, der indgår i en virksomheds aktiver, til
privat brug for virksomhedens indehaver eller til dennes per-
sonale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende for-
mål, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret i for-
bindelse med indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende va-
rer.

Stk. 5. Med levering mod vederlag sidestilles vederlagsfri
levering af ydelser, som af den afgiftspligtige person foreta-
ges til privat brug eller til brug for dennes personale eller i
øvrigt til virksomheden uvedkommende formål.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

7. § 8 ophæves.

8. I § 10 ændres »i overensstemmelse med EU᾽s regler her-
om« til: », jf. dog stk. 2 og 3 og § 10 a«.

9. I § 10 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. En forsendelse eller transport af en vare til brug

for en af følgende transaktioner anses ikke for at være en
overførsel til et andet EU-land:
1) Levering af en vare foretaget af en afgiftspligtig person

i et andet EU-land, hvor forsendelsen eller transporten
afsluttes som fjernsalg, jf. § 14, stk. 1, nr. 2, 3. pkt.

2) Levering af en vare, der skal installeres eller monteres
af leverandøren eller for dennes regning, foretaget af
leverandøren af varen i det andet EU-land, hvor forsen-
delsen eller transporten afsluttes, jf. § 14, stk. 1, nr. 2
og 3.

3) Levering af en vare foretaget af en afgiftspligtig person
om bord på skibe, fly eller tog under en personbefor-
dring, når leveringsstedet fastlægges efter § 14, stk. 1,
nr. 4, eller tilsvarende bestemmelser i andre EU-lande.

4) Levering af gas gennem et naturgassystem beliggende i
EU’s område eller ethvert net, der er forbundet med et
sådant system, levering af elektricitet og levering af
varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet, når le-
veringsstedet fastlægges efter § 14, stk. 1, nr. 5 og 6,
eller tilsvarende bestemmelser i andre EU-lande.

5) Levering af en vare, som er fritaget for afgift efter § 34,
stk. 1, nr. 1-3, 5, 7-10, 12, 14 eller 15.

6) Levering af varer i tilfælde, hvor aftageren er berettiget
til godtgørelse efter § 45, stk. 12.

7) Levering af en ydelse, der præsteres for en afgiftsplig-
tig person og består i værdiansættelse af eller arbejde
på en vare, som rent faktisk udføres i det EU-land, hvor
forsendelsen eller transporten af varen afsluttes, forud-
sat at varen efter værdiansættelsen eller forarbejdnin-
gen returneres til denne afgiftspligtige person i det EU-
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land, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller trans-
porteret.

8) Midlertidig anvendelse af en vare i det EU-land, hvor
forsendelsen eller transporten afsluttes, med henblik på
levering af ydelser, der præsteres af en afgiftspligtig
person, som er etableret i det EU-land, hvor forsendel-
sen eller transporten af varen påbegyndes.

9) Midlertidig anvendelse af en vare i en periode på højst
24 måneder i et andet EU-land, hvis indførslen af
samme vare fra et tredjeland med henblik på midlerti-
dig anvendelse ville være omfattet af ordningen vedrø-
rende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved mid-
lertidig indførsel.

Stk. 3. Når en af de betingelser, som skal være opfyldt, for
at bestemmelserne i stk. 2 kan finde anvendelse, ikke længe-
re er opfyldt, anses varen for at være overført til et andet
EU-land. Overførslen finder i så fald sted på det tidspunkt,
hvor denne betingelse ophører med at være opfyldt.«

10. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»§ 10 a. En afgiftspligtig persons overførsel af en vare fra
sin virksomhed her i landet til et andet EU-land i henhold til
en konsignationsaftale sidestilles uanset § 10 ikke med leve-
ring af varer mod vederlag. En afgiftspligtig persons over-
førsel af en vare fra et andet EU-land her til landet i henhold
til en konsignationsaftale sidestilles uanset § 11, stk. 3, ikke
med erhvervelse mod vederlag.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 anses en konsignations-
aftale for at foreligge, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Varerne forsendes eller transporteres af en afgiftsplig-

tig person eller af en tredjemand for dennes regning til
et andet EU-land med henblik på levering på et senere
tidspunkt og efter deres ankomst til en anden afgifts-
pligtig person, som har ret til at overtage ejerskabet til
disse varer i henhold til en gældende aftale mellem de
to afgiftspligtige personer.

2) Den afgiftspligtige person, som forsender eller trans-
porterer varerne, har ikke etableret hjemstedet for sin
økonomiske virksomhed og har heller ikke et fast for-
retningssted i det EU-land, hvortil varerne forsendes el-
ler transporteres.

3) Den afgiftspligtige person, til hvem varerne er beregnet
til levering, er momsregistreret i det EU-land, hvortil
varerne forsendes eller transporteres, og både dennes
identitet og det momsregistreringsnummer,
vedkommende er blevet tildelt af dette EU-land, er
kendt af den afgiftspligtige person, som forsender eller
transporterer varerne, på det tidspunkt, hvor forsendel-
sen eller transporten påbegyndes.

4) Den afgiftspligtige person, som forsender eller trans-
porterer varerne, skal registrere overførslen af varerne i
det register, der skal føres efter § 55 a eller tilsvarende
bestemmelser i andre EU-lande. Den afgiftspligtige
person, som forsender eller transporterer varerne, angi-
ver identiteten af den afgiftspligtige person, der erhver-
ver varerne, og det momsregistreringsnummer,
vedkommende er blevet tildelt af det EU-land, hvortil
varerne forsendes eller transporteres, i den liste, som

skal indsendes efter § 54, stk. 2, og bestemmelser fast-
sat i henhold til § 54, stk. 2, eller tilsvarende bestem-
melser i andre EU-lande.

Stk. 3. Når betingelserne i stk. 2 er opfyldt, finder følgen-
de regler anvendelse på tidspunktet for overdragelsen af va-
rerne til den afgiftspligtige person, til hvem varerne er be-
regnet til levering, forudsat at overdragelsen finder sted in-
den for den frist, der er omhandlet i stk. 4:
1) Er varerne forsendt eller transporteret her fra landet,

anses der at være foretaget en levering af varer i over-
ensstemmelse med § 34, stk. 1, nr. 1, af den afgiftsplig-
tige person, der forsendte eller transporterede varerne
eller på sine vegne lod en tredjemand forsende eller
transportere varerne.

2) Er varerne forsendt eller transporteret her til landet, an-
ses der at være foretaget en erhvervelse af varer efter §
11, stk. 2, af den afgiftspligtige person, til hvem va-
rerne leveres.

Stk. 4. Er varerne ikke leveret til den afgiftspligtige per-
son, til hvem de er beregnet, jf. stk. 2, nr. 3, og stk. 6, inden
for 12 måneder efter varernes ankomst i det EU-land, hvortil
de blev forsendt eller transporteret, og har ingen af omstæn-
dighederne i stk. 7 foreligget, anses overførsel som omhand-
let i § 10 og § 11, stk. 3, for at finde sted dagen efter udløbet
af perioden på 12 måneder.

Stk. 5. Overførsel som omhandlet i § 10 og § 11, stk. 3,
anses ikke for at finde sted, hvis følgende betingelser er op-
fyldt:
1) Retten til at råde over varerne er ikke overdraget, og de

pågældende varer returneres til det EU-land, hvorfra de
er forsendt eller transporteret, inden for den frist, der er
omhandlet i stk. 4, og

2) den afgiftspligtige person, som har forsendt eller trans-
porteret varerne, registrerer, at de er returneret, i det re-
gister, der skal føres efter § 55 a eller tilsvarende be-
stemmelser i andre EU-lande.

Stk. 6. Erstattes den afgiftspligtige person, der er omhand-
let i stk. 2, nr. 3, inden for den frist, som er omhandlet i stk.
4, med en anden afgiftspligtig person, anses overførsel som
omhandlet i § 10 og § 11, stk. 3, ikke for at finde sted på
tidspunktet for erstatningen, forudsat at
1) alle andre gældende betingelser i stk. 2 er opfyldt og
2) den afgiftspligtige person, der er omhandlet i stk. 2, nr.

2, registrerer erstatningen i det register, der skal føres
efter § 55 a eller tilsvarende bestemmelser i andre EU-
lande.

Stk. 7. Ophører en af de betingelser, der er fastsat i stk. 2
og 6, med at være opfyldt inden for den frist, der er omhand-
let i stk. 4, anses overførsel af varer i henhold til § 10 eller §
11, stk. 3, for at finde sted på det tidspunkt, hvor den rele-
vante betingelse ikke længere er opfyldt. Er varerne leveret
til en anden person end den afgiftspligtige person, der er
omhandlet i stk. 2, nr. 3, eller stk. 6, anses betingelserne i
stk. 2 og 6 for at ophøre med at være opfyldt umiddelbart in-
den en sådan levering. Forsendes eller transporteres varerne
til et andet land end det EU-land, hvorfra de oprindelig blev
flyttet, anses betingelserne i stk. 2 og 6 for at ophøre med at
være opfyldt, umiddelbart inden en sådan forsendelse eller
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transport begynder. I tilfælde af ødelæggelse, tab eller tyveri
af varerne anses betingelserne i stk. 2 og 6 for at ophøre
med at være opfyldt den dag, hvor varerne faktisk blev fjer-
net eller ødelagt, eller, hvis det er umuligt at fastslå en sådan
dag, den dag, hvor det blev konstateret, at varerne var øde-
lagt eller manglede.«

11. Efter § 14 indsættes før overskriften før § 15:

»§ 14 a. Når samme varer leveres successivt og disse va-
rer forsendes eller transporteres fra et EU-land til et andet
EU-land direkte fra den første leverandør til den sidste kun-
de i kæden, henføres forsendelsen eller transporten kun til
leveringen til mellemhandleren.

Stk. 2. Uanset stk. 1 henføres forsendelsen eller transpor-
ten kun til leveringen af varen foretaget af mellemhandleren,
hvis mellemhandleren har meddelt leverandøren det moms-
registreringsnummer, som vedkommende er blevet tildelt af
det EU-land, hvorfra varerne forsendes eller transporteres.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 forstås ved »mel-
lemhandler« enhver leverandør i kæden bortset fra den førs-
te leverandør, som enten selv forsender eller transporterer
varerne eller på sine vegne lader en tredjemand forsende el-
ler transportere varerne.«

12. Efter § 27 a indsættes:

»§ 27 b. Ved levering af varer i form af overførsel til et
andet EU-land er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne
eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kost-
prisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder
sted.«

13. § 28 affattes således:

»§ 28. For varer, hvoraf der skal betales afgift ved udtag-
ning efter § 5, stk. 1 eller 2, er afgiftsgrundlaget købsprisen
for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en
købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen fin-
der sted, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For ydelser, herunder anvendelse af en vare, hvoraf
der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 2, 4 og 5,
er afgiftsgrundlaget de udgifter, som den afgiftspligtige per-
son har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen, jf. dog
stk. 3.

Stk. 3. For varer og ydelser, som en virksomhed anvender
ved byggeri m.v., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6
og 7, er afgiftsgrundlaget normalværdien. Tilsvarende gæl-
der for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved
udtagning efter § 5, stk. 3, samt for § 5, stk. 6, når udtagnin-
gen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens
indehaver eller dennes personale.

Stk. 4. Ved normalværdi forstås hele det beløb, som en
kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af
varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår
skulle have betalt på tidspunktet for leveringen af de pågæl-
dende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i
landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig
levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget for varer
købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer og i man-

gel af en købspris kostprisen og for ydelser de udgifter, som
den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leverin-
gen af ydelsen.

Stk. 5. For varer, hvoraf der skal betales afgift ved udtag-
ning efter § 5, stk. 1, der er indkøbt for mindre end 1.000
kr., kan afgiftspligtige personer vælge at anvende den pris,
som den afgiftspligtige person har indkøbt varen for, som
afgiftsgrundlag.«

14. § 28 affattes således:

»§ 28. For varer, hvoraf der skal betales afgift ved udtag-
ning efter § 5, stk. 1 eller 2, er afgiftsgrundlaget købsprisen
for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en
købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen fin-
der sted, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For ydelser, herunder anvendelse af en vare, hvoraf
der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 2, 4 og 5,
er afgiftsgrundlaget de udgifter, som den afgiftspligtige per-
son har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen, jf. dog
stk. 3.

Stk. 3. For varer og ydelser, som en virksomhed anvender
ved byggeri m.v., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6
og 7, er afgiftsgrundlaget normalværdien. Tilsvarende gæl-
der for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved
udtagning efter § 5, stk. 3, samt for § 5, stk. 6, når udtagnin-
gen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens
indehaver eller dennes personale.

Stk. 4. Ved normalværdi forstås hele det beløb, som en
kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af
varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår
skulle have betalt på tidspunktet for leveringen af de pågæl-
dende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i
landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig
levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget for varer
købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer og i man-
gel af en købspris kostprisen og for ydelser de udgifter, som
den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leverin-
gen af ydelsen.«

15. I § 29, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., fast-
sættes afgiftsgrundlaget dog uden tillæg af sædvanlig avan-
ce.« til: »fastsættes afgiftsgrundlaget som i § 28, stk. 4, 2.
pkt.«

16. I § 29, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 28, stk. 1« til: »§ 28, stk.
1 og 2«.

17. I § 34, stk. 1, nr. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punk-
tum:

»Det er en betingelse for fritagelse, at den registrerede er-
hverver har angivet sit momsregistreringsnummer til leve-
randøren.«

18. I § 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 1, finder ikke anven-

delse, hvis leverandøren ikke har overholdt de forpligtelser,
der er fastsat i og i medfør af § 54, stk. 1, til at indsende li-
ster, eller hvis den indsendte liste ikke indeholder de korrek-
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te oplysninger om leveringen, medmindre leverandøren be-
hørigt kan begrunde undladelsen over for told- og skattefor-
valtningen.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

19. I § 34, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk.
8«.

20. I § 37, stk. 2, nr. 4, ændres »§§ 6 og 7« til: »§ 5, stk. 1, 3
og 6, og §§ 6 og 7«.

21. I § 37, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »udtagningen«: », jf.
dog § 43, stk. 3, nr. 3«.

22. I § 43, stk. 3, nr. 3, indsættes efter 2. pkt. som nyt punk-
tum:

»Dette gælder også ved udtagning af varer og immateriel-
le goder, jf. § 5, stk. 1 og 3.«

23. I § 43, stk. 3, nr. 3, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres
»salgssummen ekskl. afgiften efter denne lov« til: »afgifts-
grundlaget«.

24. I § 43, stk. 3, nr. 5, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, 3. pkt.«
til: »§ 4, stk. 5.«

25. I § 44, stk. 2, 3. pkt., ændres »registrering eller ved salg
eller overdragelse« til: »registrering, ved salg, ved udtag-
ning eller ved overdragelse«.

26. I § 54 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Registrerede virksomheder, der til andre EU-lan-

de forsender eller transporterer varer i henhold til en konsig-
nationsaftale som omhandlet i § 10 a, skal indsende lister
over sådanne forsendelser og transporter til told- og skatte-
forvaltningen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler herom.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

27. Efter § 55 indsættes i kapitel 13:

»§ 55 a. Enhver afgiftspligtig person, der forsender eller
transporterer varer i henhold til en konsignationsaftale som
omhandlet i § 10 a, skal føre et register, som gør det muligt
for told- og skatteforvaltningen at kontrollere den korrekte
anvendelse af § 10 a. Enhver afgiftspligtig person, til hvem
der leveres varer i henhold til en konsignationsaftale som
omhandlet i § 10 a, skal føre et register over disse varer.«

28. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 8, stk. 1, 4. pkt.« til: »§ 4,
stk. 5, 3. pkt.«

§ 5

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21.
januar 2016, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1554 af 13.
december 2016 og senest ved § 25 i lov nr. 1126 af 19.
november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 7, 2. pkt., ændres »det dokumenteres« til: »det
kan dokumenteres«.

2. § 31, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 7,

stk. 4, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder
ved overtrædelse af § 20, stk. 1 eller 4-9, såfremt overtræ-
delsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der
er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 6

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af
9. august 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 526 af 7. juni
2006, § 20 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 4 i lov nr.
270 af 26. marts 2019 og § 27 i lov nr. 1126 af 19.
november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, indsættes efter »§§ 5«: », 5 a, 5 b«.

2. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »af pant«: »bortset
fra retspant«.

3. I § 5 a, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »skadesløsbrev«:
»eller som retspant«.

4. I § 5 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »jf. stk. 1,«: »2.
pkt.,«.

5. I § 5 b, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Der skal ikke betales en afgift på 1.640 kr. for underpant

i et ejerpantebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhø-
jelse heraf tinglyses i samme anmeldelse som tinglysningen
af det ejerpantebrev, der underpantsættes. Der skal ligeledes
ikke betales en afgift på 1.640 kr. for underpant i et ejerpan-
tebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhøjelse heraf
tinglyses i samme anmeldelse som tinglysningen af en for-
højelse af det ejerpantebrev, der underpantsættes.«

6. I § 5 b, stk. 2, ændres »overdragelse til pant« til: »frem-
pantsætning«, og »til en anden panthaver« udgår.

7. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 7«: », og selv om
en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes alene en afgift
på 1.640 kr.,«, og nr. 3 og 4 ophæves.

8. I § 10, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller § 5«, og efter »§ 7« ind-
sættes: », og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, be-
regnes kun en afgift på 1.640 kr.,«.

9. § 10, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

§ 7

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8.
januar 2018, som ændret ved § 21 i lov nr. 1728 af 27.
december 2018 og § 28 i lov nr. 1126 af 19. november 2019,
foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 10,

stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder
ved overtrædelse af § 18, stk. 1-3, 5 og 7-9, såfremt overtræ-
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delsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der
er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 8

I lov nr. 947 af 20. december 1999 om ændring af
toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om
tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en
arbejdsmarkedsfond (Svigbekæmpende foranstaltninger
m.v.), som ændret ved § 8 i lov nr. 1059 af 17. december
2002 og § 10 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, foretages
følgende ændring:

1. § 2, nr. 4-7, ophæves.

§ 9

I lov nr. 1686 af 26. december 2017 om ændring af
chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,
kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is,
spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af
indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og
efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af
afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og
ændringer af forskerskatteordningen), som ændret ved § 7 i
lov nr. 104 af 13. februar 2018 og § 25 i lov nr. 1728 af 27.
december 2018, foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 27, ophæves.

§ 10

I lov nr. 1728 af 27. december 2018 om ændring af
tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om
ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere
anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.), som

ændret ved § 3 i lov nr. 85 af 30. januar 2019, foretages
følgende ændring:

1. I § 26 indsættes som stk. 9:
»Stk. 9. Godtgørelsen efter chokoladeafgiftslovens § 9,

stk. 5, og § 20, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 17
og 23, kan også meddeles virksomheder registreret som op-
lagshaver efter § 3 i lov om afgift af konsum-is, der pr. 1.
april 2019 havde et lager af afgiftspligtige varer omfattet af
§ 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is, som virksomheden
ikke selv havde fremstillet.«

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk.
2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikraft-
trædelse af § 4, nr. 3-7, 12-16, 20-25 og 28. Skatteministe-
ren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på
forskellige tidspunkter.

Stk. 3. § 10 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 4. § 1, nr. 7, og §§ 2 og 3 har virkning for varer ind-
købt eller modtaget vederlagsfrit af godtgørelsesberettigede
organisationer m.v. fra og med den 1. januar 2020.

Stk. 5. § 10 har virkning fra og med den 1. april 2019.
Stk. 6. § 4, nr. 3-7, 12, 15, 16, 20-25 og 28, samt § 4, nr.

13 eller 14, finder ikke anvendelse ved regulering af investe-
ringsgoder, som er overgået til udelukkende at blive anvendt
til momsfrie aktiviteter i virksomheden før ikrafttrædelsen
af § 4, nr. 3-7, 12, 15, 16, 20-25 og 28, samt § 4, nr. 13 eller
14. For regulering af sådanne investeringsgoder finder reg-
lerne i momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26.
september 2019, fortsat anvendelse.

Folketinget, den 28. november 2019

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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