
 

 

 Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

  

  

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 

 

 

Vedlagte er et udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer.  

 

Med udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 om re-

gistrering af køretøjer og de senere ændringsbekendtgørelser foreslås ændringer vedrø-

rende muligheden for at betale kontant i motorekspeditionerne samt indførelse af mulig-

hed for dispensation for adressekravet.  

 

Følgende ændringer foreslås:  

 

I § 2, stk. 3: Bestemmelsen hjemler en mulighed for, at Motorstyrelsen kan dispensere fra 

visse oplistede bestemmelser, hvis særlige grunde taler for. Det foreslås at indsætte § 40, 

stk. 3, som en af disse bestemmelser, hvorefter Motorstyrelsen får mulighed for at dispen-

sere fra kravet om angivelse af ejerens adresse ved registrering af et køretøj, hvis særlige 

grunde taler for. Der vil dermed kunne tages hensyn til hjemløse og andre som ikke har 

en registeret bopæl, men som har et køretøj.  

 

I § 86, stk. 1: Efter bestemmelsen sker der kontantbetaling i Skatteforvaltningen efter lov 

om registrering af køretøjer. Dette ændres til, at betaling sker ved elektronisk betaling, 

som omfatter både betalingskort via nettet og elektronisk pengeoverførsel. Ændringen 

sker for at mindske risikoen for hvidvask i motorekspeditionerne. 

 

I § 86, stk. 2: Bestemmelsen affattes således at betalinger med penge og betalingskort kun 

kan ske for ydelser m.v., som kræver personligt fremmøde. Disse ydelser omfatter gener-

hvervelse af nummerplader, erhvervelse af prøveplader og udstedelser af prøvemærker til 

kunder med AKR-numre, herunder udenlandske borgere uden dansk cpr-nummer. 

 

Skatteministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til denne høring se-

nest den 7. maj 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk under henvisning til j.nr. 

2021-871 med kopi til KS@skm.dk og ESD@skm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kamilla Sørensen  

19. april 2021 
J.nr. 2021-871 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 33 92 33 92 

Mail skm@skm.dk 

 

www.skm.dk  

mailto:KS@skm.dk
mailto:ESD@skm.dk

