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Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 

 

§ 1 

 

I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, som ændret senest ved 

bekendtgørelse nr. 542 af 1. maj 2019, foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 13, stk. 1, nr. 17, § 13, stk. 3, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 4, 5 og 9, § 

35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, § 37, stk. 4, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, 

stk. 4, § 45, stk. 15, § 46, stk. 15, § 46 b, stk. 2, § 51, stk. 3, § 51 b, stk. 2, § 52 a, stk. 9 og 11, 

§ 52 c, stk. 6, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1 og 2, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 1, § 66 

k, § 68 a, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73 a, stk. 3, § 78, stk. 2, og § 81, stk. 2, i 

momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, som ændret ved lov nr. xx 

af xx. december 2019 [L 27], og i medfør af § 35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, og efter forhandling med udenrigsministeren og 

forsvarsministeren, fastsættes:« 

 

2. § 61, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 

»Ved leveringer i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, skal herudover påføres 

købers momsregistreringsnummer.« 

 

3. I § 74, stk. 10, nr. 2, ændres »samt stk. 4« til: »og stk. 5«. 

 

4. I § 97 indsættes som nyt stykke: 

»Stk. 3. Foruden oplysningerne i stk. 1 og 2 skal hver afgiftspligtig person indsende 

oplysninger om momsregistreringsnummeret på de afgiftspligtige personer, til hvilke varer, 

der er forsendt eller transporteret i medfør af en konsignationsaftale i overensstemmelse med 

betingelserne i momslovens § 10 a, er bestemt, og om enhver ændring i de afgivne 

oplysninger.« 

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. 

 

5. I § 97, stk. 4, der bliver stk. 5, og i stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, ændres »stk. 3« til: 

»stk. 4«. 

 

6. I § 98, stk. 1, ændres »§ 97, stk. 1, 3, 4 eller 5« til: »§ 97, stk. 1 eller 3-6«. 
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7. I § 102, 2. pkt., ændres »jf. § 103 i denne bekendtgørelse.« til: »jf. momslovens § 10, stk. 2 

og 3, og § 103 i denne bekendtgørelse.« 

 

8. I § 129, stk. 1, ændres »§ 34, stk. 4« til: »§ 34, stk. 5«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

Skatteministeriet, den 

 

 

Morten Bødskov  

 

                                                                   / Jeanette Rose Hansen 

 

 

 


