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Til lovforslag nr. L 162. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 29. april .1980*) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  a f g i f t  a f  s p i r i t u s  m .  m .  

Kapitel l 
Afgift af spiritus 

Afgiftspligtigt vareområde 

§ 1. Af følgende varer svares afgift til 
statskassen: 
1) Spiritus, herunder ethanol, 
2) varer, der hører under toldtariffens pos. 

22.05 og 22.06, og som har et ethanolind- 
hold over 23 rumfangsprocent (pct. vol.), 

3) varer, der hører under toldtariffens pos. 
22.07, og som har et ethanolindhold over 
20 rumfangsprocent (pct.vol.), 

4) varer, der hører under toldtariffens pos. 
22.07, og som har en massefylde over 1,06 
ved 20° C, bortset fra mjød fremstillet 
uden tilsætning af ethanol, 

5) varer, der hører under toldtariffens pos. 
22.04-22.07, og som på grund af indhold 
af bitter- eller aromastoffer, sukker m.v. 
har karakter af spiritus, 

6) ethanolholdige ekstrakter, essenser o.lign., 
der uden tilsætning af spiritus eller vin 
kan anvendes til fremstilling af drikkelige 
varer med et ikke uvæsentligt ethanolind- 
hold, og 

7) andre varer med et ethanolindhold på 
mere end 2,5 rumfangsprocent (pct.vol.), 
såfremt varerne er drikkelige. 01 omfattes 
ikke af afgiftspligten efter denne lov. Det 
samme gælder varer, der hører under 
toldtariffens pos. 22.04-22.07, og som ikke 
er afgiftspligtige efter nr. 2-5. 
Stk. 2. Fritaget for afgift er ethanol, der 

forinden udleveringen fra den pågældende 
fremstillingsvirksomhed eller i forbindelse 
med indførselen fra udlandet tilsættes de af 
toldvæsenet foreskrevne denatureringsmidler. 

Stk. 3. Indmæskning, gærsætning, destilla- 
tion, syntese eller lignende, hvorved frem- 
kommer spiritus, må kun foretages af den, 
der har fået toldvæsenets tilladelse hertil. 

Afgiftssatsen 

§ 2. Afgiften udgør 95 kr. pr. liter af 100 
pet. ethanolstyrke plus 37,5 pet. af varens 
afgiftspligtige værdi, jfr. §§ 3, 4 og 5. 

Afgiftspligtig mængde og værdi 

§ 3. Ministeren for skatter og afgifter fast- 
: sætter regler om, hvorledes de afgiftspligtige 

varers ethanolstyrke og mængde bestemmes. 
Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter 

kan fastsætte regler, hvorefter afgiftspligtige 
varer kun må forhandles i beholdere, der er 
godkendt af toldvæsenet. 

§ 4. For spiritus, der afsættes en gros, er 
- den afgiftspligtige værdi varens højeste en- 
grospris, inkl. afgift efter denne lov, men 
ekskl. merværdiafgift, uden fradrag ved af- 
sætning fra den pågældende virksomhed (en- 
grosprislistepris), jfr. § 17. 

Stk. 2. For spiritus, der er overført til den 
afgiftsberigtigende virksomhed i banderolere- 
de beholdere, skal engrosprislisteprisen 
mindst være lig den af leverandøren anmeld- 
te engrosprislistepris. Er der ikke af leveran- 
døren anmeldt engrosprislistepris for varen, 
må engrosprislisteprisen ikke angives lavere 
end varens indkøbspris tillagt literafgift og 
12 pet. af summen af disse beløb, hvortil 
lægges værdiafgiften. 

Stk. 3. For spiritus, som den virksomhed, 
der foretager afgiftsberigtigelsen, har bande- 
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roleret, skal engrosprislisteprisen mindst væ- 
re lig med et beløb svarende til varens kost- 
pris i banderoleret stand tillagt literafgift og 
12 pet. af summen af disse beløb, hvortil 
lægges værdiafgiften. 

Stk. 4. Ministeren for skatter og afgifter 
fastsætter de nærmere bestemmelser for be- 
regningen af den i stk. 3 nævnte kostpris. 
Ministeren kan herunder fastsætte standard- 
beløb for normalt kalkuleret svind, hjemta- 
gelse, aftapning, herunder flaske med udstyr, 
og banderolering. 

§ 5. For spiritus, der af den afgiftsberigti- 
gende virksomhed udleveres gennem detail- 
udsalg, der drives i forbindelse med virksom- 
heden, er den afgiftspligtige værdi den an- 
meldte engrosprislistepris for varen. 

Stk. 2. Hvis virksomheden ikke har an- 
meldt en engrosprislistepris for varen, er den 
afgiftspligtige værdi varens højeste detailpris, 
ekskl. merværdiafgift, ved salg af enkelte fla- 
sker fra det pågældende udsalg (detailprisli- 
stepris), jfr. § 17, med fradrag af 12 Vi pet. 

Stk. 3. Hvor der i øvrigt måtte bestå et 
interessefællesskab mellem en registreret 
virksomhed og et detailudsalg, således at den 
ene virksomhed er interesseret i det økono- 
miske udbytte af den anden virksomhed, kan 
ministeren for skatter og afgifter bestemme, 
at spiritus, der afsættes fra den registrerede 
virksomhed til det pågældende detailudsalg, 
afgiftsberigtiges på grundlag af detailprisen, 
ekskl. merværdiafgift, i detailudsalget med 
fradrag af 12 Vi pet. 

Stk. 4. Detailprislisteprisen må ikke angi- 
ves lavere end en engrosværdi, der er kalku- 
leret efter reglerne i § 4, med tillæg afV,. 

§ 6. Ministeren for skatter og afgifter kan, 
hvor ganske særlige forhold gør sig gælden- 
de, tillade, at afgiftsberigtigelsen foretages 
efter lavere værdier end dem, der er fastsat 
efter § 4, stk. 2 og 3, samt § 5, stk. 4. 

Registrerede virksomheder 

§ 7. Den, der med henblik på salg her i 
landet fremstiller, indfører eller driver mel- 
lemhandel med varer, der er afgiftspligtige 
efter § 1, skal anmelde sin virksomhed til 
registrering hos toldvæsenet. 

Stk. 2. Ved mellemhandel efter stk. I for- 
stås videresalg en gros til andre handlende, 
restauratører m.v. 

§ 8. Registrering af en virksomhed er be- 
tinget af, at der efter regler, der fastsættes af 
ministeren for skatter og afgifter, stilles sik- 
kerhed for skyldige afgifter på 200.000 kr. 

Stk. 2. Toldvæsenet udsteder et bevis for 
registreringen til de registrerede virksomhe- 
der. 

§ 9. Afgiftspligtige varer tilføres virksom- 
heder, der er registreret efter § 7, i uberigtiget 
stand, jfr. dog stk. 2. 

Stk. 2. Virksomheder, der ikke fremstiller 
eller indfører afgiftspligtige varer, må dog 
kun i uberigtiget stand få tilført banderolere- 
de varer, som videresælges en gros til andre 
handlende, restauratører m. v. Det samme 
gælder for virksomheder, der fremstiller eller 
indfører afgiftspligtige varer, såfremt de af- 
sætter andre varer end drikkevarer og en- 
grossalget af varer, der er afgiftspligtige efter 
§ 1, og af vin er mindre end halvdelen af det 
samlede salg af disse varer, beregnet efter 
engrosværdien. 

Opgørelse af  den afgiftspligtige 
mængde og omsætning 

§ 10. De registrerede virksomheder skal 
for hver afgiftsperiode, der er på en måned, 
opgøre den afgiftspligtige mængde og omsæt- 
ning. 

Stk. 2. Opgørelsen foretages på grundlag 
af udleveringen af banderolerede varer, som 
virksomheden har banderoleret eller modta- 
get i uberigtiget stand, bortset fra banderole- 
rede varer, der er omfattet af § 14, stk. 1, nr. 
1. 

Stk. 3. De udleverede varer medregnes i 
opgørelsen efter stk. 2, uanset om udleverin- 
gen sker for virksomhedens egen regning el- 
ler for anden regning, og uanset om varerne 
er endeligt solgt eller leveret i konsignation 
eller på anden måde. Til udleveringen efter 
stk. 2 medregnes også varer, der er forbrugt 
af virksomheden eller udleveret uden mod- 
ydelse. 

Stk. 4. Drives en registreret virksomhed i 
forbindelse med detailudsalg eller restaurati- 
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onsvirksomhed, medregnes overførselen af 
spiritus til detailudsalget eller restaurations- 
virksomheden i opgørelsen af udleveringen 
efter stk. 2. 

§ 11. Den afgiftspligtige mængde opgøres 
som mængden i liter af 100 pet. ethanolstyr- 
ke. Den afgiftspligtige omsætning opgøres 
som den samlede afgiftspligtige værdi af den 
efter § 10 opgjorte udlevering. 

§ 12. De registrerede virksomheder skal 
for hvert kvartal opgøre den afgiftspligtige 
udlevering af banderolerede varer. Opgørel- 
sen skal foretages på grundlag af mængden 
af varer, som virksomheden har banderoleret 
eller modtaget i banderoleret stand, uden at 
afgiften er berigtiget, med tillæg af den for- 
mindskelse eller fradrag af den forøgelse, der 
i perioden er sket i lagerbeholdningen af så- 
danne varer, og med fradrag af banderolere- 
de varer, der omfattes af § 14, stk. 1, nr. 1 og 
5. Hvis udleveringen efter denne opgørelse 
overstiger summen af de i kvartalet efter § 10 
opgjorte afgiftspligtige udleveringer, betales 
der afgift af forskellen. 

Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 medreg- 
nes varer i detailudsalg eller i restaurationer, 
der drives af virksomheden, ikke til dennes 
lagerbeholdning. 

Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller eller 
indfører afgiftspligtige varer, skal for hvert 
kvartal opgøre tilgangen af ubanderolerede 
varer med tillæg af den formindskelse eller 
fradrag af den forøgelse, der i kvartalet er 
sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og 
med fradrag af ubanderolerede varer, der 
omfattes af § 14, stk. 1. Overstiger mængden 
efter denne opgørelse mængden af de varer, 
som virksomheden i kvartalet har banderole- 
ret, betales der afgift af forskellen. 

Stk. 4. Ved opgørelsen efter stk. 3 medreg- 
nes som tilgang: 
1) Ethanol, som virksomheden har fremstil- 

let til drikkeformål, 
2) ethanolindholdet i indført vin, som virk- 

somheden vil anvende til fremstilling af 
afgiftspligtige varer, og 

3) ethanolindholdet i ekstrakter, essenser 
o. lign., der ikke er afgiftspligtige efter § 
1, men som virksomheden vil anvende til 
fremstilling af afgiftspligtige varer. 

§ 13. Ministeren for skatter og afgifter 
fastsætter regler, hvorefter værdiafgiften af 
de efter § 12, stk. 1 og 3, opgjorte kvanta kan 
beregnes på grundlag af virksomhedens gen- 
nemsnitlige prislistepriser pr. liter af 100 pet. 
ethanolstyrke for det pågældende kvartal. 

§ 14. Registrerede virksomheder skal ikke 
betale afgift af: 
1) Varer, der leveres til en anden registreret 

virksomhed efter § 9, 
2) varer, der udføres til udlandet i ubandero- 

leret stand, 
3) svind, der er opstået ved fremstillingen af 

de i nr. 2 nævnte varer, 
4) svind, der er opstået ved, at en vare som 

led i fremstillingen er lagret på træfade i 
mindst 2 år, 

5) varer, der i den registrerede virksomhed 
eller under transport til og fra denne er 
gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller 
brækage, og 

6) varer, der fritages for afgift efter § 15. 
Stk. 2. Afgiften af varer, der er gået tabt 

ved brækage hos handlende, der ikke er regi- 
strerede, kan godtgøres den registrerede virk- 
somhed, som har betalt afgiften. 

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter 
kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfrita- 
gelse efter stk. 1 og afgiftsgodtgørelse efter 
stk. 2. 

Afgiftsfritagelse 

§ 15. Ministeren for skatter og afgifter 
kan fastsætte regler om afgiftsfrihed for va- 
rer, der af registrerede virksomheder leveres 
til de i toldloven omhandlede diplomatiske 
repræsentationer, internationale institutioner 
m. v. samt de hertil knyttede personer. 

Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter 
kan, når forholdene taler derfor, tillade, at 
afgiftspligtige varer fritages for afgift, når de 
i ubanderoleret stand anvendes til: 
1) Teknisk, videnskabeligt, undervisnings- 

mæssigt, medicinsk formål p. lign. eller 
2) erhvervsmæssig fremstilling af varer, som 

ikke er afgiftspligtige efter § 1, og som 
ikke i forbindelse med indførsel er afgifts- 
pligtige efter § 25, stk. 1, nr. 1. 
Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke gi- 

ves, hvis kontrolmæssige hensyn i særlig grad 
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taler derimod. Tilladelsen kan betinges af, at 
varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnet 
til drikkebrug eller til fremstilling af drikke- 
varer. 

§ 16. Ministeren for skatter og afgifter 
kan godtgøre afgift af varer, der anvendes til 
fremstilling af afgiftsfri varer, som udføres. 

Bestemmelser om prislistepriser 

§ 17. De registrerede virksomheder skal, 
særskilt for engrospriser og for detailpriser, 
udfærdige prislister over samtlige de varer, 
som de vil afsætte og afgiftsberigtige. 

Stk. 2. Varer, der er opført i prislisterne, 
skal tilbydes hele virksomhedens kundekreds, 
henholdsvis engros- og detailkunder, til pri- 
ser, der, ekskl. merværdiafgift, ikke oversti- 
ger de i prislisterne anførte. Prislistepriserne 
skal omfatte afgift efter denne lov. Afgift 
efter merværdiafgiftsloven skal ikke medreg- 
nes. Prislistepriserne skal omfatte betaling 
for emballage, herunder flaske og lignende. 

Stk. 3. Prislisterne skal indsendes til told- 
væsenet, og ændringer skal senest dagen før 
deres ikrafttræden skriftligt anmeldes for 
toldvæsenet. Den virksomhed, der berigtiger 
afgiften, skal udfærdige en kalkulation for 
varer, hvis prislistepriser fastsættes efter § 4, 
stk. 2, 2. pkt., og stk. 3. Kalkulationen skal 
opbevares i virksomheden og være tilgænge- 
lig for toldvæsenet. 

Stk. 4. Afgiftsberigtigende virksomheder 
og detailudsalg, der drives i forbindelse med 
sådanne virksomheder, må ikke afsætte va- 
rerne til højere pris end prislisteprisen med 
tillæg af afgift efter merværdiafgiftsloven. 

Stk. 5. Overtrædelse af bestemmelserne i 
stk. 4 medfører efterberigtigelse af afgift. 

Afgift af  varer, 
der indføres fra udlandet 

§ 18. Af varer, der indføres fra udlandet, 
svares afgift i forbindelse med indførselen, 
medmindre varerne indføres afgiftsfrit efter § 
9. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlo- 
vens kapitel 8. 

Stk. 2. Ved indførsel af varer i ikke er- 
hvervsmæssigt øjemed kan toldvæsenet fast- 
sætte den afgiftspligtige mængde på grundlag 
af gængse flaskestørrelser og ethanolstyrker 

og den afgiftspligtige værdi på grundlag af 
gængse priser på forskellige varetyper. 

§ 19. Ved indførsel af varer fra lande, der 
er medlemmer af De europæiske Fællesska- 
ber, og fra tredjelande indrømmes afgiftsfri- 
hed i samme omfang og under tilsvarende 
betingelser som fastsat for toldfrihed i § 18, 
stk. 1, nr. 1 og 2, § 27, § 40 og § 41, nr. 1, i 
toldloven. 

Regnskabsbestemmelser 

§ 20. Registrerede virksomheder skal føre 
regnskab over fremstilling, tilgang og udleve- 
ring af afgiftspligtige varer. 

Stk. 2. Toldvæsenet fastsætter nærmere 
regler om de registrerede virksomheders 

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke 
berigtiges, 

2) fakturaudstedelsé og 
3) regnskabsførelse. 

Stk. 3. Toldvæsenet kan fastsætte regler 
om, at de registrerede virksomhedets forret- 
ningsbøger føres således, at de for kontrollen 
nødvendige oplysninger er til rådighed. 

Stk. 4. De registrerede virksomheder skal 
opbevare regnskabsmateriale, herunder fak- 
turaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år 
efter regnskabsårets udløb. 

Afregning af  afgiften 

§ 21. Registrerede virksomheder skal efter 
udløbet af hver måned og senest den 15. i 
den følgende måned til toldvæsenet angive 
den afgiftspligtige mængde og omsætning 
opgjort efter reglerne i §§ 10-13. Angivelsen, 
der skal være underskrevet af virksomhedens 
ansvarlige ledelse, skal afgives på en særlig 
blanket, hvori toldvæsenet kan kræve andre 
oplysninger, der er nødvendige for kontrol- 
len. 

Stk. 2. I angivelsen for den sidste måned i 
hvert kvartal skal tillige angives de mængder 
og værdier, hvoraf der skal svares afgift efter 
§ 12, stk. l og 3. 

Stk. 3. Afgives angivelsen ikke inden udlø- 
bet af den i stk. 1 nævnte frist, kan toldvæse- 
net inddrage registreringen af virksomheden, 
indtil den manglende angivelse er toldvæse- 
net i hænde. 
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§ 22. Registrerede virksomheder skal ind- 
betale afgiften af den afgiftspligtige mængde 
og omsætning for en måned inden udgangen 
af den følgende måned. 

Stk. 2. Afgift efter § 12, stk. 1 og stk. 3, 
skal indbetales samtidig med afgiften for den 
sidste måned i hvert kvartal. 

Stk. 3. Betales afgift ikke rettidigt, skal der 
betales 1,3 pet. i månedlig rente for hver på- 
begyndt måned fra forfaldstidspunktet at 
regne, dog mindst 10 kr. for en afgiftsperio- 
de. 

Stk. 4. Ministeren for skatter og afgifter 
fastsætter de nærmere regler for afgiftens 
indbetaling. 

§ 23. Betaler en virksomhed ikke skyldige 
told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller forelig- 
ger der for toldvæsenet oplysninger om virk- 
somhedens forhold, der gør det overvejende 
sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive 
betalt rettidigt, kan toldvæsenet pålægge 
virksomheden at afgive den i § 21, stk. 1, 
omhandlede angivelse for kortere perioder 
end en måned. Toldvæsenet kan endvidere i 
sådanne tilfælde pålægge virksomheden en 
kortere betalingsfrist end den i § 22, stk. 1, 
angivne og kræve, at der stilles fuld sikker- 
hed for afgiftsskylden. 

Stk. 2. Betaler virksomheden ikke forfald- 
ne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag 
efter betalingsfristens udløb, kan toldvæsenet 
inddrage registreringen af virksomheden, 
indtil de forfaldne beløb er betalt. 

Stk. 3. Er der efter stk. 1 sket forkortelse 
af afgiftsperiode eller betalingsfrist, kan regi- 
streringen inddrages straks efter betalingsfri- 
stens udløb. Registreringen kan endvidere 
inddrages, hvis virksomheden undlader at 
stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når 
toldvæsenet har fremsat krav herom i hen- 
hold til stk. I. 

§ 24. Såfremt det konstateres, at en virk- 
somhed har afgivet urigtig angivelse af af- 
giftstilsvaret, således at virksomheden har 
betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden 
det skyldige beløb til betaling senest 14 dage 
efter påkrav. 

Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, 
som påhviler virksomheden, ikke opgøres på 
grundlag af virksomhedens regnskaber, kan 
toldvæsenet foretage en skønsmæssig ansæt- 
telse af afgiftstilsvaret. Afgørelsen skal inde- 

holde oplysning om den i stk. 3 nævnte kla- 
geadgang. 

Stk. 3. Virksomheden kan indbringe an- 
sættelsen for det nævn, der er nedsat efter 
merværdiafgiftsloven. Begæring om indbrin- 
gelse for nævnet skal være fremsat over for 
toldvæsenet senest 4 uger efter, at virksomhe- 
den er gjort bekendt med ansættelsen. 

Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal 
der betales 1,3 pet. i månedlig rente for hver 
påbegyndt måned fra det tidspunkt, beløbet 
er afkrævet virksomheden, dog mindst 10 kr. 

Kapitel 2 
Dækningsafgift 

§ 25. Af følgende varer svares en dæk- 
ningsafgift i forbindelse med indførsel: 
1) Limonader, mineralvand o.lign., der er 

tilsat varer, som er afgiftspligtige efter § 1, 
og 

2) varer, der hører under toldtariffens kapi- 
tel 4, kapitel 16 eller kapitel 19-21, og 
som har indhold af varer, der er afgifts- 
pligtige efter § I. 
Stk. 2. Dækningsafgiften afregnes efter 

reglerne i toldlovens kapitel 8. 
Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2, nævnte varer fri- 

tages for dækningsafgift, såfremt der i med- 
før af § 15 er meddelt afgiftsfritagelse for 
spiritus, som her i landet anvendes til frem- 
stilling af samme eller tilsvarende varer. 

Stk. 4. Ministeren for skatter og afgifter 
kan fritage de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer for 
dækningsafgift, såfremt samme eller tilsva- 
rende varer ikke fremstilles her i landet, eller 
såfremt afgiften er af uvæsentlig betydning 
for konkurrencen med samme eller tilsvaren- 
de danske varer. 

§ 26. Dækningsafgiften beregnes efter den 
i § 2 anførte afgiftssats af den mængde af 
afgiftspligtige varer, der er medgået til varer- 
nes fremstilling, og af den afgiftspligtige vær- 
di heraf. 

Stk. 2. Ved fortoldningen af varer, hvoraf 
dækningsafgift skal betales, skal den afgifts- 
pligtige mængde samt værdien og arten af de 
medgåede afgiftspligtige varer angives. Fabri- 
kanten skal fremlægge erklæring herom for 
toldvæsenet. 

Stk. 3. Bestemmelserne i § 19 finder tilsva- 
rende anvendelse for dækningsafgiften. 
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Kapitel 3 

Fællesbestemmelser 
Kontrolbestemmelser 

§ 27. Toldvæsenet er berettiget til at fore- 
tage eftersyn i de virksomheder, der omfattes 
af loven, og til at efterse virksomhedernes 
varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige 
regnskabsmateriale samt korrespondance 
m.v. 

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og 
ansatte skal yde toldvæsenet fornøden vej- 
ledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte efter- 
syn. 

Stk. 3. Virksomheder, der indfører, frem- 
stiller eller driver mellemhandel med etha- 
nolholdige ekstrakter, essenser o.lign:, der 
ikke er omfattet af afgiftspligten efter § 1, 
skal føre deres regnskab på en sådan måde, 
at de på begæring kan give toldvæsenet op- 
lysning om salget af disse varer til hver af de 
i § 7, stk. 1, nævnte virksomheder. 

Stk. 4. Detailhandlere og restauratører skal 
på begæring meddele toldvæsenet oplysnin- 
ger om deres indkøb af afgiftspligtige varer 
til virksomheden. 

Stk. 5. Toldvæsenet er berettiget til at fore- 
tage eftersyn af varebeholdninger og regn- 
skaber m.v. hos de i stk. 3 og 4 nævnte virk- 
somheder. 

§ 28. Toldvæsenet kan forlange, at en 
virksomhed, der fremstiller ethanol, lader 
opsætte en særlig spritmåler, som leveres af 
toldvæsenet. 

§ 29. Politiet yder toldvæsenet bistand 
efter regler, der fastsættes efter forhandling 
mellem ministeren for skatter og afgifter og 
justitsministeren..홢 

§ 30. Ministeren for skatter og afgifter 
kan fastsætte de bestemmelser om kontrol- 
foranstaltninger, der er nødvendige til lovens 
gennemførelse. 

Straffebestemmelser 

§ 31. Med bøde straffes den, der: 
1) Afgiver urigtige eller vildledende oplys- 

ninger eller fortier oplysninger til brug for 
afgiftskontrollen, 

2) overtræder § 1, stk. 3, § 4, stk. 2 og 3, § 5, 
stk. 4, § 7, stk. 1, § 9, stk. 2, § 17, § 20, 

stk. 1 og 4, § 21, stk. 1 og 2, § 27, stk. 2, 3 
og 4, § 36, stk. 1, og § 37, 

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladel- 
ser efter § 15, 

4) undlader at efterkomme et påbud, der er 
meddelt i medfør af § 5, stk. 3, § 23, stk. 
1, og § 28, 

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virk- 
somhed, hvis registrering toldvæsenet har 
inddraget i medfør af § 21, stk. 3, og § 23, 
stk. 2 og 3, eller 

6) overdrager, erhverver eller tilegner sig 
varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som 
skulle have været betalt efter loven, eller 
forsøger herpå. 

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør 
af loven, kan der fastsættes straf af bøde for 
overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. 

Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. I 
nævnte overtrædelser med forsæt til at und- 
drage statskassen afgift, straffes med bøde, 
hæfte eller fængsel i indtil 2 år. 

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et ak- 
tieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller 
lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet 
som sådant. 

§ 32. Skønnes en overtrædelse ikke at vil- 
le medføre højere straf end bøde, kan mini- 
steren for skatter og afgifter eller den, han 
bemyndiger dertil, tilkendegive den pågæl- 
dende, at sagen kan afgøres uden retslig for- 
følgning, såfremt han erkender sig skyldig i 
overtrædelsen og erklærer sig rede til inden 
for en nærmere angivet frist, der efter begæ- 
ring kan forlænges, at betale en i tilkendegi- 
velsen angivet bøde. 

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. I nævnte 
tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsple- 
jeloven om indhold af anklageskrift i politi- 
sager tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver 
den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, 
bortfalder videre forfølgning. 

Stk. 4. Når sager om de i § 31 nævnte 
overtrædelser indbringes for domstolene, be- 
handles de som politisager. Retsmidlerne i 
retsplejelovens kapitler 72 og 73 anvendes i 
samme omfang som i statsadvokatsager. 

Andre bestemmelser 
23 Vedtagne lovforslag m. m. (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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§ 33. Det nævn, der er nedsat efter mer- 
værdiafgiftsloven, har den endelige admini- 
strative afgørelse af: i 
1) Spørgsmål om varers afgiftspligt, 
2) spørgsmål om den afgiftspligtige værdi, 
3) spørgsmål om, hvorvidt betingelserne for 

fritagelse for afgift af svind efter § 14, stk. 
1, nr. 4, er opfyldt, og 

4) klager over de af toldvæsenet efter § 24 
foretagne skønsmæssige ansættelser. 

§ 34. For betaling af afgift efter bestem- 
melserne i denne lov hæfter den, der som 
ejer, forpagter eller lignende driver virksom- 
heden for egen regning. 

§ 35. Anvendes varer, der er' fritaget for 
afgift efter § 15, til andet, end hvad de er 
bestemt til, kan toldvæsenet inddrage adgan- 
gen til at indkøbe afgiftsfri varer. 

§ 36. Denatureringsmidler, der er tilsat i 
henhold til § 1, stk. 2, og stoffer, der er tilsat 
i henhold til § 15, stk. 3, må hverken helt 
eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis 
fjerner sådanne denatureringsmidler eller 
stoffer, skal betale afgift af varerne. 

Stk. 2. Den, der overdrager, erhverver eller 
tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt 
afgift, som skulle have været betalt efter den- 
ne lov, skal betale afgift af varerne. 

§ 37. Det påhviler virksomheder, der til 
forbrugere sælger eller udlejer destillations- 
apparater o.lign., som er egnede til fremstil- 
ling af spiritus, at sikre sig identiteten af kø- 
bere eller lejere af sådanne apparater og at 
give toldvæsenet oplysning om navn, stilling 
og adresse på de pågældende. 

Stk. 2. Meddelelse om salg eller udlejnin- 
ger, der har fundet sted i en måned, skal af- 
gives inden udgangen af den følgende må- 
ned. 

§ 38. Med udlandet sidestilles med hensyn 
til bestemmelserne i denne lov Færøerne og 
Grønland samt Københavns Frihavn. 

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juni 
1980. 

.Stk. 2. Lov om afgift af spiritus m. m., jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 151 '. af 4. april 1978, 
ophæves. 

Stk: 3. Afgiften finder anvendelse på spiri- 
tus, som efter lovens ikrafttræden udleveres 
fra registrerede virksomheder eller angives til 
fortoldiIiilg. 

§ 40. Mellemhandlere, der ikke er registre- 
ret efter loven om afgift af spiritus m. m., jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 151 af 4. april 1978, og 
som ved lovens ikrafttræden har lager af af- 
giftsberigtigede varer, kan få godtgjort den 
afgift, der i henhold til nævnte lov er betalt 
ved virksomhedens indkøb af disse varer. 
Godtgørelsen ydes kun for varer, der er be- 
stemt til afsætning. 

: Stk: 2. Detailhandlere -og restauratører, der 
ved lovens ikrafttræden har lager af varer, 
som efter loven om afgift af spiritus m. m., 
jfr. lovbekendtgørelse nr. 151 af 4. april 
1978, er berigtiget med en højere afgift end 
afgiften efter denne lov, kan få godtgjort af- 
giftsdifferencen på de nævnte varer. Godtgø- 
relsen ydes kun for varer, der er bestemt til 
afsætning, og kun, hvis det samlede godtgø- 
relsesbeløb udgør mindst 100 kr. 

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter 
fastsætter de nærmere bestemmelser for den i 
stk. 1 og 2 nævnte afgiftsgodtgørelse. Mini- 
steren kan herunder fastsætte standardbeløb 
for visse grupper af afgiftspligtige varer. 

§ 41. For at opnå afgiftsgodtgørelse efter 
§ 40, stk. 1 og 2, skal en specificeret opgørel- 
se over den godtgørelse, som kræves, være 
toldvæsenet i hænde senest 8 dage efter lo- 
vens ikrafttræden. Som bevis for at de varer, 
for hvilke afgiftsgodtgørelse begæres, er af- 
giftsberigtiget forud for lovens ikrafttræden, 
skal virksomheden kunne fremlægge ind- 
købsfaktura, toldkvitteringer eller lignende. 

Stk. 2. Virksomheder, der søger om afgifts- 
godtgørelse efter § 40, skal give toldvæsenet 
adgang til at kontrollere de indsendte opgø- 
relser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger 
m. v. Virksomhedernes indehavere og ansatte 
skal yde toldvæsenet al fornøden vejledning 
og hjælp. 

§ 42. Ministeren for skatter og afgifter 
kan fastsætte de fornødne regler til gennem- 
førelse af loven og herunder fastsætte de 
nødvendige overgangsbestemmelser. 
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§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og 
Grønland. 

NINN-HANSEN I I 

/ Arentoft 


