
Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: 1 - ERST Høring (hoering@erst.dk)
Titel: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. ændring af momsbekendtgørelsen - j.nr. 2020 – 8426 (ERST Sagsnr: 2020

- 17622)
Sendt: 08-12-2020 11:20

 
Kære Skatteministeriet

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. ændring af momsbekendtgørelsen.

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.
 
OBR har følgende vurdering af forslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet
 
Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
 
OBR vurderer, at lovforslaget medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes
at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
 
OBR minder om, at udkast til erhvervsrettet regulering, jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske
konsekvensvurderinger og Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring hos OBR
så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. OBR skal således dels vurdere de administrative konsekvenser for
erhvervslivet og dels screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos OBR via letbyrder@erst.dk.
 
Kontaktperson vedr. ovenstående oplysninger:
 
Alexander Ekstrand
Fuldmægtig
Tlf. direkte 35291837
E-post AleEks@erst.dk 
 
 

Med venlig hilsen

Catharina Rude
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291992
E-mail: CatRud@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
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FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

Skatteministeriet  

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

 

 

10. december 2020 

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  
 

Skatteministeriet har den 12. november 2020 fremsendt ovennævnte 

bekendtgørelse til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 

 
Vi har for nærværende ingen bemærkninger til udkastet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Andreas Munk Hansen  

Skattekonsulent   



 

Side 1 af 1 

 

 

 

Vedr. Høring over ændring af momsbekendtgørelsen – j.nr. 2020-8426 

 

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående materiale i høring, vedrørende enkelte 

konsekvensændringer som følge af forenkling af forsikringsselskabers adgang til at anvende 

brugtmomsordningen. 

 

Dansk Bilbrancheråd har ikke nogen bemærkninger til lovforslaget.  

 

 

 

Venlig hilsen 

Dansk Bilbrancheråd 

 

 
Erik S. Rasmussen 

Direktør, advokat (L)  

 

 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Sendes til: 

lovgivningogoekonomi@skm.dk 

lki@skm.dk 

 

Taastrup, den 10. december 2020 

  

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk


Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: Jørgen Bomberg | Dansk Bilforhandler Union (jb@dbfu.dk)
Titel: Høringssvar vedr. J.nr. 2020-8426, Ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 13-11-2020 13:35

Dansk Bilforhandler Union DBFU har ingen bemærkninger til høring vedr. ændring af momsbekendtgørelsen (SKM:
557947).
Med venlig hilsen
Jørgen Bomberg
Direktør

Dansk Bilforhandler Union

Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf. +45 77 77 40 00
Mobil + 45 22 15 12 33
Mail: jb@dbfu.dk
www.dbfu.dk

 

mailto:jb@dbfu.dk
http://www.dbfu.dk/
mailto:jb@dbfu.dk
http://www.dbfu.dk


Til: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Cc: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Fra: kontor@mff-dk.dk (kontor@mff-dk.dk)
Titel: j.nr. 2020 – 8426
Sendt: 12-11-2020 15:35

Motorcykel Forhandler Foreningen har ingen kommentar til det fremsendte.
 
 
Med venlig hilsen
Hugo Rasmussen
Projektkoordinator MFF
CVR: 15160470 Bank:Nordea 2340 3496747002
www.mff-dk.dk www.wrooom.dk www.sikkerpå2hjul.dk
Tlf. +45-36 16 08 66
Mobil +45-31 15 06 57
 

 
Motorcykel Forhandler Foreningen er en forening af aktive motorcykelforhandlere, som i fællesskab arbejder for bedre forhold
for MC folket i Danmark. Din garanti for en engageret forhandler.
Denne e-post er privat og konfidentiel og indholdet er kun bestemt for modtageren nævnt. Hvis du ved en fejl skulle modtage denne e mail, må du ikke sende den
videre eller kopiere den. Venligst informer afsender og slet mailen og eventuelle tilknyttede filer fra din PC. Den konfidensialitet som mailen er omfattet af ophører
ikke selv om mailen er sendt ved en fejl.

 
 

Fra: Levent Kitir [mailto:LKi@skm.dk] 
Sendt: 12. november 2020 14:11
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk; autig@autig.dk;
info@autocamperraadet.dk; info@campingbranchen.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; info@dfac.dk;
dmu@dmusport.dk; dst@dst.dk; post@autogenbrug.dk; dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk; info@dbfu.dk;
Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; dtr@taxi.dk; mail@danskeadvokater.dk; danske-
biludlejere@mail.tele.dk; Danske Busvognmænd <db@db-dk.dk>; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; bil@di.dk;
di@di.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk;
Finanstilsynet <Finanstilsynet@ftnet.dk>; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk;
info@justitia-int.org; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; kontor@mff-dk.dk; mdp@advokatprince.dk;
skad@skad.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sanst@sanst.dk
Emne: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
 
Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
 

Med venlig hilsen

Levent Kitir
Moms, afgifter og told [MAT]
 
Mobil72376361
MailLKi@skm.dk
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Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

 

mailto:Mailskm@skm.dk
http://www.skm.dk/
mailto:Mailskm@skm.dk
http://www.skm.dk/


Til: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: jn@peomi.dk (jn@peomi.dk)
Titel: Re: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen
E-mailtitel: Re: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
Sendt: 12-11-2020 18:50
Bilag: Underskrift ACR.jpg;

Hej Levent Kitir

AutoCamperRådet har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer..

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen
Formand

Den 12. november 2020 kl. 14.10.57 +01.00, skrev Levent Kitir <LKi@skm.dk>:

Til Høringsparter

 

Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.

 

Høringsfristen er den 10. december 2020.

 

Med venlig hilsen

Levent Kitir
Moms, afgifter og told [MAT]

Mobil 72376361
Mail LKi@skm.dk 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

 

http://www.skm.dk/
http://www.skm.dk/




Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: Lene Nielsen (LNI@DI.DK)
Titel: RE: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen
E-mailtitel: RE: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
Sendt: 10-12-2020 09:40

Til Skatteministeriet
 
Skatteministeriet har 12. november 2020 (j.nr. 2020 – 8426) udbedt sig Dansk Industris bemærkninger til et udkast til
bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen.
 
I den anledning bemærkes, at udkastet til ændringsbekendtgørelsen ikke giver DI anledning til bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen

Lene Nielsen
Chefkonsulent

(+45) 3377 3563
(+45) 2949 4402 (Mobil)
lni@di.dk
di.dk

 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter 
persondata i DI’s Privatlivspolitik
 

From: Levent Kitir <LKi@skm.dk> 
Sent: 12. november 2020 14:11
To: samfund@advokatsamfundet.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk;
autig@autig.dk; info@autocamperraadet.dk; info@campingbranchen.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk;
info@dfac.dk; dmu@dmusport.dk; dst@dst.dk; post@autogenbrug.dk; dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk;
info@dbfu.dk; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; dtr@taxi.dk; mail@danskeadvokater.dk; danske-
biludlejere@mail.tele.dk; Danske Busvognmænd <db@db-dk.dk>; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; Bilbranchen
<bil@DI.DK>; DANSKINDUSTRI <DANSKINDUSTRI@DI.DK>; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; Finanstilsynet <Finanstilsynet@ftnet.dk>; fdr@fdr.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; info@justitia-int.org; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk;
kontor@mff-dk.dk; mdp@advokatprince.dk; skad@skad.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sanst@sanst.dk
Subject: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
 
Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
 

Med venlig hilsen

Levent Kitir
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Moms, afgifter og told [MAT]
 
Mobil72376361
MailLKi@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
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Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere
det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: Henriette Fagerberg Erichsen (hfe@advokatsamfundet.dk)
Titel: Sv: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (Sagsnr.: 2020 - 3680)
E-mailtitel: Sv: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947) (Sagsnr.: 2020 - 3680)
Sendt: 07-12-2020 07:43

 
Tak for henvendelsen.
Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til: Postkasse - Samfund - Advokatsamfundet (Samfund@advokatsamfundet.dk), Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd (ae@ae.dk), info@abdk.dk (info@abdk.dk), autig@autig.dk (autig@autig.dk),
info@autocamperraadet.dk (info@autocamperraadet.dk), info@campingbranchen.dk
(info@campingbranchen.dk), info@cepos.dk (info@cepos.dk), cevea@cevea.dk (cevea@cevea.dk),
info@dfac.dk (info@dfac.dk), dmu@dmusport.dk (dmu@dmusport.dk), dst@dst.dk (dst@dst.dk),
post@autogenbrug.dk (post@autogenbrug.dk), dasu@dasu.dk (dasu@dasu.dk), daf@daf.dk (daf@daf.dk),
info@dbr.dk (info@dbr.dk), info@dbfu.dk (info@dbfu.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk
(hoeringssager@danskerhverv.dk), dtr@taxi.dk (dtr@taxi.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk),
danske-biludlejere@mail.tele.dk (danske-biludlejere@mail.tele.dk), db@db-dk.dk (db@db-dk.dk),
dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk), dbi@bilimp.dk (dbi@bilimp.dk), bil@di.dk (bil@di.dk), Dansk Industri
(di@di.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk),
post@finansogleasing.dk (post@finansogleasing.dk), 'post@finansforbundet.dk' (post@finansforbundet.dk),
Finanstilsynet (Finanstilsynet@ftnet.dk), 'fdr@fdr.dk' (fdr@fdr.dk), fp@forsikringogpension.dk
(fp@forsikringogpension.dk), fmf@fmf.dk (fmf@fmf.dk), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), Justitia (info@justitia-int.org),
kontakt@kraka.org (kontakt@kraka.org), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk), kontor@mff-dk.dk (kontor@mff-
dk.dk), mdp@advokatprince.dk (mdp@advokatprince.dk), skad@skad.dk (skad@skad.dk),
SMV@SMVdanmark.dk (SMV@SMVdanmark.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk)

Fra: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Titel: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
Sendt: 12-11-2020 14:10

Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
 

Med venlig hilsen

Levent Kitir
Moms, afgifter og told [MAT]

Mobil 72376361

mailto:hfe@advokatsamfundet.dk
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Mail LKi@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk
 

http://www.skm.dk/
http://www.skm.dk/


Til: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Cc: Finanstilsynet - Ministerbetjening (ministerbetjening@ftnet.dk)
Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening (ministerbetjening@ftnet.dk)
Titel: SV: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen
E-mailtitel: SV: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
Sendt: 13-11-2020 12:01
Bilag: smime.p7s;

Kære Levent

Finanstilsynet har ingen bemærkninger.

Mh Mia

 

Fra: Levent Kitir <LKi@skm.dk> 
Sendt: 12. november 2020 14:11
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk; autig@autig.dk;
info@autocamperraadet.dk; info@campingbranchen.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; info@dfac.dk;
dmu@dmusport.dk; dst@dst.dk; post@autogenbrug.dk; dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk; info@dbfu.dk;
Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; dtr@taxi.dk; mail@danskeadvokater.dk; danske-
biludlejere@mail.tele.dk; Danske Busvognmænd <db@db-dk.dk>; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; bil@di.dk;
di@di.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk;
Finanstilsynets officielle postkasse (FT) <FINANSTILSYNET@FTNET.DK>; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk;
fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; info@justitia-int.org; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; kontor@mff-dk.dk;
mdp@advokatprince.dk; skad@skad.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sanst@sanst.dk
Emne: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
 
Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
 

Med venlig hilsen

Levent Kitir
Moms, afgifter og told [MAT]
 
Mobil72376361
MailLKi@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
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Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Til: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Cc: ckristoffersen@deloitte.dk (ckristoffersen@deloitte.dk), tsjensen@deloitte.dk (tsjensen@deloitte.dk)
Fra: tsc@forsikringogpension.dk (tsc@forsikringogpension.dk)
Titel: VS: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen
E-mailtitel: VS: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
Sendt: 09-12-2020 16:07
Bilag: Momsbekendtgørelse til høring.docx; Høringsbrev.docx; Høringsliste - momsbekendtgørelsen.docx;

Kære Levent
 
Vi har ikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet, som du jo også allerede har haft lejlighed til at drøfte i
præhøring med Cliff Kristoffersen og Thomas Svane Jensen som repræsentanter for Forsikring & Pension.
 
Venligst
 
Torsten Schiøler
 
Torsten Schiøler
Chefkonsulent, Økonomiske Forhold
tsc@forsikringogpension.dk | +45 41 91 90 94
 

 
Philip Heymans Allé 1 | 2900 Hellerup | +45 41 91 91 91  
www.forsikringogpension.dk | Twitter | Linkedin

 
 
 
 
 
 

Fra: Levent Kitir <LKi@skm.dk> 
Sendt: 12. november 2020 14:11
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk; Autig
<autig@autig.dk>; info@autocamperraadet.dk; info@campingbranchen.dk; info@cepos.dk; Tænketanken Cevea
<cevea@cevea.dk>; info@dfac.dk; dmu@dmusport.dk; dst@dst.dk; Børge Madsen <post@autogenbrug.dk>;
dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk; info@dbfu.dk; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>;
dtr@taxi.dk; mail@danskeadvokater.dk; danske-biludlejere@mail.tele.dk; Danske Busvognmænd <db@db-dk.dk>;
dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; Bilbranchen <bil@di.dk>; DI <di@di.dk>; letbyrder@erst.dk;
mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; Finanstilsynet
<Finanstilsynet@ftnet.dk>; fdr@fdr.dk; Forsikring & Pension <fp@forsikringogpension.dk>;
Forsikringsmæglerforeningen <fmf@fmf.dk>; fsr@fsr.dk; info@justitia-int.org; Kraka <kontakt@kraka.org>;
sanst@sanst.dk; Hugo Rasmussen <kontor@mff-dk.dk>; mdp@advokatprince.dk; skad@skad.dk;
SMV@SMVdanmark.dk; sanst@sanst.dk
Emne: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
 
Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
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Med venlig hilsen

Levent Kitir
Moms, afgifter og told [MAT]
 
Mobil72376361
MailLKi@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
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Til: Levent Kitir (LKi@skm.dk)
Fra: Dorte Larsen (dl@skm.dk)
Titel: VS: j.nr. 2020 – 8426
Sendt: 13-11-2020 07:46

 
 

Fra: Kontor <kontor@mff-dk.dk> 
Sendt: 12. november 2020 15:36
Til: Levent Kitir <LKi@skm.dk>
Cc: Lovgivning og Økonomi <lovgivningogoekonomi@skm.dk>
Emne: j.nr. 2020 – 8426
 
Motorcykel Forhandler Foreningen har ingen kommentar til det fremsendte.
 
 
Med venlig hilsen
Hugo Rasmussen
Projektkoordinator MFF
CVR: 15160470 Bank:Nordea 2340 3496747002
www.mff-dk.dk www.wrooom.dk www.sikkerpå2hjul.dk
Tlf. +45-36 16 08 66
Mobil +45-31 15 06 57
 

 
Motorcykel Forhandler Foreningen er en forening af aktive motorcykelforhandlere, som i fællesskab arbejder for bedre forhold
for MC folket i Danmark. Din garanti for en engageret forhandler.
Denne e-post er privat og konfidentiel og indholdet er kun bestemt for modtageren nævnt. Hvis du ved en fejl skulle modtage denne e mail, må du ikke sende den
videre eller kopiere den. Venligst informer afsender og slet mailen og eventuelle tilknyttede filer fra din PC. Den konfidensialitet som mailen er omfattet af ophører
ikke selv om mailen er sendt ved en fejl.

 
 

Fra: Levent Kitir [mailto:LKi@skm.dk] 
Sendt: 12. november 2020 14:11
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk; autig@autig.dk;
info@autocamperraadet.dk; info@campingbranchen.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; info@dfac.dk;
dmu@dmusport.dk; dst@dst.dk; post@autogenbrug.dk; dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk; info@dbfu.dk;
Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; dtr@taxi.dk; mail@danskeadvokater.dk; danske-
biludlejere@mail.tele.dk; Danske Busvognmænd <db@db-dk.dk>; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; bil@di.dk;
di@di.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk;
Finanstilsynet <Finanstilsynet@ftnet.dk>; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk;
info@justitia-int.org; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; kontor@mff-dk.dk; mdp@advokatprince.dk;
skad@skad.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sanst@sanst.dk
Emne: Høring - ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 557947)
 
Til Høringsparter
 
Hermed sendes et udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring.
 
Høringsfristen er den 10. december 2020.
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