
Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2009

Forslag
til

Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven)1)

(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret
bl.a. ved § 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, §§ 1 og 9 i lov nr.
524 af 17. juni 2008, lov nr. 525 af 17. juni 2008 og § 3 i lov
nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 520
af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I note 1 til lov om merværdiafgift indsættes efter »L 347«:
», nr. 2008/8/EF, EU-Tidende 2008, L 44, nr. 2008/9/EF, EU-
Tidende 2008, L 44, nr. 2008/117, EU-Tidende 2009, L 14«.

2. I § 8, stk. 1, 3. pkt., ændres »driver registreret virksomhed«
til: »er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »der er registreringspligtig efter
§§ 47 eller 48, eller som registreres efter §§ 50 og 51« til: »der
er registreringspligtig efter §§ 47 eller 50, eller som registreres
efter §§ 49, 50 a, 51 eller 51 a«.

4. I § 13, stk. 1, nr. 18, ændres: »driver registreringspligtig
virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede
virksomheder« til: »driver virksomhed, der er registrerings-
pligtig efter § 47, og at salget udelukkende sker til virksom-
heder, der er registrerede efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

5. I § 14, nr. 2, ændres »til en køber, der ikke er registreret«
til: »til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a
eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-
land«.

6. I § 14, nr. 3, ændres »§ 49, stk. 3« til: »§ 48, stk. 3«.

7. §§ 15-21 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 15. Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om
leveringsstedet for ydelser anses en afgiftspligtig person, der
også udfører aktiviteter eller transaktioner, som ikke betragtes
som værende afgiftspligtige leveringer af varer eller ydelser i
henhold til reglerne i lovens kapitel 3, for at være en afgifts-
pligtig person i relation til alle sine indkøbte ydelser.

Stk. 2. Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om
leveringsstedet for ydelser anses en juridisk person, der er re-
gistreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer fra
andre EU-lande i henhold til §§ 50 eller 50 a eller tilsvarende
bestemmelser i et andet EU-land, ligeledes for at være en af-
giftspligtig person.

§ 16. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen
leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egen-
skab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virk-
somhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet,
hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller
sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres
hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, § 21 a og
§ 21 b.

Stk. 2. For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, nr. 1-10,
anses leveringsstedet ikke for at være her i landet, hvis ydelsen
faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

Stk. 3. For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, anses leve-
ringsstedet for at være her i landet, hvis ydelsen leveres af en
afgiftspligtig person etableret her i landet til en afgiftspligtig

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til
leveringsstedet for tjenesteydelser (EU-Tidende 2008 L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling
af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat
(EU-Tidende 2008 L 44, side 23), samt Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (EU-Tidende 2009 L 14, side
7).
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person etableret uden for EU, hvis ydelsen faktisk benyttes
eller udnyttes her i landet.

Stk. 4. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydel-
sen leveres til en ikkeafgiftspligtig person og leverandøren har
etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet
eller har et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelsen
leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige
opholdssted her i landet og ydelsen leveres herfra, jf. dog stk. 5
og 6 samt §§ 17, 18 og 19-21 d.

Stk. 5. For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, nr. 1-10,
anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis
ydelsen leveres til en ikkeafgiftspligtig person her i landet eller
i et andet EU-land og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes
uden for EU.

Stk. 6. For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, nr. 1-10,
anses leveringsstedet for at være her i landet, hvis ydelsen le-
veres fra steder uden for EU til en ikkeafgiftspligtig person
her i landet og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i
landet.

§ 17. Leveringsstedet for ydelser, der leveres til en ikke-
afgiftspligtig person af en formidler, som handler i andres
navn og på andres vegne, er her i landet, såfremt den under-
liggende transaktion foretages her i landet.

§ 18. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen
vedrører fast ejendom beliggende her i landet, herunder ydel-
ser fra sagkyndige og ejendomsmæglere, indkvartering i ho-
telsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion, såsom
ferielejre eller campingpladser, overdragelse af brugsrettig-
heder til fast ejendom samt ydelser i forbindelse med forbe-
redelse eller koordinering af byggearbejder, herunder ydelser
fra arkitekter og tilsynsførende.

§ 19. Leveringsstedet for personbefordringsydelser er her i
landet for den del af befordringen, der finder sted her, idet der
tages hensyn til de tilbagelagte strækninger.

Stk. 2. Leveringsstedet for transport af varer inden for EU
til en ikkeafgiftspligtig person er her i landet, når transporten
påbegyndes her i landet.

Stk. 3. Leveringsstedet for anden transport af varer til en
ikkeafgiftspligtig person end nævnt i stk. 2 er her i landet for
den del af transporten, der finder sted her, idet der tages hensyn
til de tilbagelagte strækninger.

Stk. 4. Ved transport af varer inden for EU forstås enhver
varetransport med afgangssted og ankomststed på to forskel-
lige EU-landes afgiftsområde. Ved afgangssted forstås det
sted, hvor varetransporten rent faktisk påbegyndes, uden med-
regning af den strækning, der tilbagelægges til det sted, hvor
varerne befinder sig, og ved ankomststed forstås det sted, hvor
varetransporten rent faktisk afsluttes.

§ 20. Leveringsstedet for følgende ydelser til en ikkeaf-
giftspligtig person er her i landet, når ydelsen rent faktisk
udføres her:
1) Aktiviteter i tilknytning til transport, herunder lastning,

losning, omladning og lign.
2) Vurdering af og arbejde på løsøregenstande.

§ 21. Leveringsstedet for adgang til arrangementer inden
for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underhold-
ning og lign., herunder messer og udstillinger, og ydelser i
tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er her
i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her.

Stk. 2. Leveringsstedet for ydelser i forbindelse med akti-
viteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning,
underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, samt
levering af ydelser som arrangører af sådanne aktiviteter, der
leveres til en ikkeafgiftspligtig person, er her i landet, når disse
aktiviteter rent faktisk udøves her.

§ 21 a. Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser
er her i landet, når ydelserne rent faktisk udføres her, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser,
der udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en
personbefordring, der finder sted inden for EU, og der under
befordringen derfor ikke gøres ophold uden for EU mellem
afgangs- og ankomststedet, er her i landet, når afgangsstedet
er her i landet.

Stk. 3. Afgangsstedet i henhold til stk. 2 er det første sted
inden for EU, hvor der optages passagerer, eventuelt efter en
rejsestrækning uden for EU. Ankomststedet er det sidste sted
inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget
inden for EU, eventuelt inden en rejsestrækning uden for EU.
Ved returrejser anses tilbagebefordringen som en separat be-
fordring.

§ 21 b. Leveringsstedet for korttidsudlejning af et trans-
portmiddel er her i landet, hvis transportmidlet rent faktisk
stilles til kundens rådighed her.

Stk. 2. Leveringsstedet for anden udlejning af et transport-
middel til en ikkeafgiftspligtig person end korttidsudlejning
er det sted, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller
sit sædvanlige opholdssted, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Leveringsstedet for anden udlejning af fritidsfartøjer
til en ikkeafgiftspligtigtig person end korttidsudlejning er det
sted, hvor fartøjet rent faktisk stilles til kundens rådighed, når
denne ydelse rent faktisk leveres af leverandøren af ydelsen
fra dennes hjemsted eller et fast forretningssted på dette sted.

Stk. 4. Ved korttidsudlejning forstås, at transportmidlet be-
siddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst
30 dage og, hvor der er tale om fartøjer, en sammenhængende
periode på højst 90 dage.

§ 21 c. Leveringsstedet for elektronisk leverede ydelser, jf.
stk. 2, er her i landet, når de leveres til en ikkeafgiftspligtig
person, som er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige
opholdssted her i landet, af en afgiftspligtig person, der har
etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast
forretningssted uden for EU, hvorfra ydelserne leveres, eller i
mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted
uden for EU.

Stk. 2. Som elektronisk leverede ydelser anses bl.a. levering
og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og
hardware, levering og ajourføring af software, levering af bil-
leder, tekster og information og rådighedsstillelse af databa-
ser, levering af musik eller film, spil, herunder hasardspil eller
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spil om penge, udsendelser eller politiske, kulturelle og kunst-
neriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige
begivenheder eller underholdning samt levering af fjernun-
dervisning.

§ 21 d. Leveringsstedet for følgende ydelser, der leveres til
en ikkeafgiftspligtig person, der er etableret eller har sin bopæl
eller sit sædvanlige opholdssted uden for EU, er ikke her i
landet:
1) Hel eller delvis overdragelse af ophavsrettigheder, pa-

tentrettigheder, licensrettigheder, retten til varemærker,
fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder.

2) Reklameydelser.
3) Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, pro-

jekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt
andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse
af oplysninger.

4) Påtagelse af forpligtigelse til helt eller delvis at undlade
udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug
af en af de rettigheder, der er nævnt i dette stykke.

5) Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset
fra udlejning af bankbokse.

6) Levering af arbejdskraft.
7) Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmid-

ler.
8) Adgang til naturgas- og elektricitetsdistributionssyste-

mer samt transport eller transmission gennem sådanne
systemer og andre dermed direkte forbundne ydelser.

9) Teleydelser.
10) Radio- og tv-sprednings-ydelser.
11) Elektronisk leverede ydelser som omfattet af § 21 c.

Stk. 2. For de ydelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-10, anses
leveringsstedet dog for at være her i landet, såfremt ydelsen
faktisk benyttes eller udnyttes her i landet.«

8. I § 23 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Såfremt levering af en ydelse strækker sig over en

periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning af
afgift, skal afgift af ydelsen afregnes ved udgangen af hvert
kalenderår fra og med det andet år, så længe leveringen af den
pågældende ydelse ikke er afsluttet. Dette gælder dog alene
ydelser, der leveres til eller modtages fra en afgiftspligtig per-
son i et andet EU-land, og hvor modtageren er betalingspligtig
for afgiften af ydelsen, idet leveringsstedet for ydelsen er be-
stemt efter § 16, stk. 1. Der skal efter § 54, stk. 1, afgives
listeoplysninger om levering af sådanne ydelser til afgifts-
pligtige personer i andre EU-lande.«

9. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »når erhververen er registreret
for merværdiafgift i et andet EU-land« til: »når erhververen
er registreret i et andet EU-land efter regler svarende til §§ 47,
49-50 a, 51 eller 51 a«.

10. I § 34, stk. 1, nr. 5, ændres »eller af en køber, som ikke er
registreret her i landet« til: »eller af en køber, som ikke er
registreret her i landet efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

11. § 34, stk. 1, nr. 12, affattes således:

»12) Levering af brændstof og forsyninger, herunder pro-
viant, til luftfartøjer omfattet af nr. 10.«

12. I § 37, stk. 1, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

13. I § 37, stk. 1 og stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Registre-
rede virksomheder« til: »Virksomheder registreret efter §§ 47,
49, 51 eller 51 a«.

14. I § 37, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 46, stk. 1, nr. 3« til: »§ 46,
stk. 1, nr. 3 og 6«.

15. I § 37 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Udenlandske virksomheder registreret efter

§§ 50-50 b kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgå-
ende afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage den afgift, som virksom-
heden efter § 45, stk. 1, ville være berettiget til godtgørelse af,
hvis virksomheden ikke havde været registreret efter §§ 50-50
b.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

16. I § 38, stk. 1 og 2, ændres »en registreret virksomhed« til:
»en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

17. I § 40, stk. 2, ændres »hos en registreret virksomheds
medarbejdere« til: »hos medarbejdere ansat i en virksomhed
registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

18. I § 41, stk. 4, ændres »§ 49, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 48, stk. 1,
1. pkt.«

19. I § 43, stk. 3, ændres »Registreringspligtige virksomhe-
der« til: »Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51
a«.

20. § 45, stk. 1, affattes således:
»Afgiftspligtige personer, der ikke er etableret her i landet,

ikke er registreringspligtige her i landet og hverken er valgfrit
eller frivilligt registreret her i landet, kan få godtgjort den af-
gift, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens
erhvervsmæssige brug. Godtgørelse indrømmes dog kun, i det
omfang den afgiftspligtige persons transaktioner berettiger til
fradrag i det land, hvor vedkommende er etableret, og i det
omfang virksomheder registreret her i landet kan foretage fra-
drag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvar efter loven. For
en virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, som ikke
har et merværdiafgiftssystem, der svarer til det, som findes her
i landet, indrømmes godtgørelse kun, i det omfang virksom-
heder registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved
opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven.«

21. § 45, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om

indgivelse, behandling og afgørelse af anmodninger om godt-
gørelse af afgift.«

22. § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, affattes således:
»2) aftageren er en afgiftspligtig person, der får leveret og

installeret eller monteret varer her i landet af en virk-
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somhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes
regning,

3) aftageren er en afgiftspligtig person eller en ikkeafgifts-
pligtig momsregistreret juridisk person, til hvem der
leveres ydelser omhandlet i § 16, stk. 1, § 18 og § 21,
bortset fra adgang til arrangementer og ydelser i til-
knytning hertil, § 21 a og § 21 b, hvis ydelserne leveres
af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret her i
landet,«

23. I § 46, stk. 1, nr. 5, ændres »udlandet.« til: »udlandet,« og
som nr. 6 indsættes:
»6) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der

modtager CO2-kvoter eller CO2-kreditter fra en virk-
somhed etableret her i landet.«

24. Efter § 46 indsættes i kapitel 11:

»§ 46 a. Anvendelse af omvendt betalingspligt er obliga-
torisk, uanset at den udenlandske virksomhed har et dansk
momsregistreringsnummer.

Stk. 2. En afgiftspligtig person efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3,
omfatter også en udenlandsk virksomhed, der ikke er etableret
her i landet, hvis den her i landet modtager de nævnte varer
og ydelser fra en udenlandsk virksomhed, der er etableret i
udlandet.

Stk. 3. Ved en virksomhed etableret i udlandet forstås også
en afgiftspligtig person, der har et fast forretningssted her i
landet, i de tilfælde hvor virksomheden foretager leverancer
her uden forretningsstedets medvirken.«

25. Som overskrift til § 47 indsættes:

»Leverancer her i landet«

26. §§ 48-50 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 48. Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal
uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de
samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr.
årligt. Ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande
skal der dog altid ske registrering.

Stk. 2. Der skal ikke ske registrering og betales afgift af
1) blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger

170.000 kr. årligt, eller
2) kunstneres eller disses arvingers førstegangssalg af

kunstnerens egne kunstgenstande, jf. § 69, stk. 4, når sal-
get hverken i det løbende eller i det foregående kalender-
år overstiger 300.000 kr. Der skal alene betales afgift af
det salg, som finder sted efter registreringspligtens ind-
træden.

Stk. 3. Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjern-
salg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset
§ 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når
leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige va-
rer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet
ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående ka-
lenderår overstiger 280.000 kr.

§ 49. Den, der erhvervsmæssigt leverer varer og ydelser, og
som efter § 48 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge
at lade sig registrere.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 skal omfatte en periode på
mindst 2 kalenderår.

Erhvervelse af varer fra andre EU-lande

§ 50. Ikkeafgiftspligtige juridiske personer og afgiftsplig-
tige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf.
§ 48, og som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller
51 a, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltnin-
gen, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-
lande efter § 46, stk. 2. Der skal dog ikke ske registrering, når
den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende
eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr. og er-
hvervelserne ikke omfatter punktafgiftspligtige varer, jf. § 34,
stk. 1, nr. 3.

§ 50 a. Den, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som
efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at
lade sig registrere.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 skal omfatte en periode på
mindst 2 kalenderår.

Omvendt betalingspligt

§ 50 b. Afgiftspligtige personer, der ikke er registrerings-
pligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50, og som ikke har
ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal
ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen, når de
er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske
virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, eller for køb af
CO2-kvoter eller CO2-kreditter efter § 46, stk. 1, nr. 6.

§ 50 c. Afgiftspligtige personer, der ikke er registrerings-
pligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter §§ 50 og 50 b, og som
ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller 51 a,
skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen, når
de i andre EU-lande leverer ydelser, hvor modtageren er be-
talingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for
ydelserne er bestemt efter § 16, stk. 1.«

27. Som overskrift til § 51 indsættes:

»Frivillig registrering«

28. Som overskrift til § 51 b indsættes:

»Udlevering af oplysninger«

29. § 54, stk. 1, affattes således:
»Registrerede virksomheder, der til andre EU-lande leverer

varer og ydelser, hvor modtageren er betalingspligtig for af-
giften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er be-
stemt efter § 16, stk. 1, skal indsende lister over sådanne
leverancer m.v. til told- og skatteforvaltningen. Skattemini-
steren kan fastsætte nærmere regler herom.«

30. I § 55, stk. 1, ændres »Registrerede virksomheder« til:
»Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.
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31. I § 56, stk. 1, ændres »Registrerede virksomheder« til:
»Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

32. I § 57, stk. 1, ændres »Registrerede virksomheder« til:
»Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a«.

33. I § 62, stk. 1, ændres »uanset § 57« til: »uanset §§ 57 og
64«.

34. I § 62, stk. 5, ændres »§ 11, stk. 3« til: »§ 11, stk. 5«.

35. § 64 affattes således:

»§ 64. Afgiftsperioden for virksomheder m.v., der er regi-
streret efter §§ 50-50 b, er kvartalet, og fristerne for afregning
af momsen i § 57, stk. 3, finder anvendelse. Skatteministeren
kan fastsætte de nærmere regler for angivelsen.

Stk. 2. § 2, stk. 4 og 6, § 4, stk. 1 og 2, og §§ 6-8 i lov om
opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende an-
vendelse.«

36. § 65 affattes således:

»§ 65. Virksomheder registreret efter §§ 50-50 b skal føre
et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgifts-
tilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen hermed.

Stk. 2. Privatpersoner og andre, der ikke er registreret, skal
anmelde og betale afgift til told- og skatteforvaltningen af er-
hvervelse af nye transportmidler fra et andet EU-land. An-
meldelsen ledsaget af en faktura skal foretages senest 14 dage
efter transportmidlets ankomst her til landet. Afgiften skal
indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skattefor-
valtningen.

Stk. 3. § 9, stk. 3, 2. pkt., § 14 og § 18, stk. 4, i lov om
opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende an-
vendelse ved afregning af afgift efter stk. 1-2.«

37. I § 69, stk. 1, nr. 5, ændres: »§ 49, stk. 1 og 2« til: »§ 48,
stk. 1 og 2«.

38. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 48, 1. pkt.« til: »§ 50, 1. pkt.,
§ 50 b, § 50 c«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. § 21 b, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1,
nr. 7, træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræ-
delse af § 1, nr. 14 og 23.

§ 3

Stk. 1. Fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 er
leveringsstedet for ydelser, uanset § 21, i forbindelse med ak-
tiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervis-
ning, underholdning og lign., som f.eks. messer og udstillin-
ger, herunder levering af ydelser som arrangør af sådanne
aktiviteter, og for ydelser i tilknytning til disse former for ak-
tiviteter her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves
her.

Stk. 2. Fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012 er
leveringsstedet for anden udlejning af et transportmiddel til en
ikkeafgiftspligtig person end korttidsudlejning her i landet,
hvis transportmidlet faktisk benyttes her i landet og leveran-
døren er etableret uden for EU.

Stk. 3. Såfremt § 1, nr. 14 og 23, træder i kraft før den 1.
januar 2010, skal afgiftspligtige personer, der er betalings-
pligtige for køb af CO2-kvoter eller CO2-kreditter efter moms-
lovens § 46, stk. 1, nr. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr.
23, registreres hos told- og skatteforvaltningen. Efter den 1.
januar 2010 gælder momslovens § 50 b som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 26, jf. denne lovs § 2, stk. 1.

Stk. 4. Såfremt § 1, nr. 14 og 23, træder i kraft efter den 1.
januar 2010 og indtil tidspunktet for ikrafttræden af disse be-
stemmelser, skal momslovens § 50 b som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 26, alene omfatte afgiftspligtige personer, der ikke
er registreringspligtige efter momslovens § 47, jf. § 48, eller
efter § 50, og som ikke har ladet sig registrere efter momslo-
vens § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, når de er betalingspligtige
for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter
momslovens § 46, stk. 1, nr. 2 og 3.

Folketinget, den 3. december 2009

THOR PEDERSEN

/ Jens Vibjerg
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