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Høring – Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstoffor-

brugsafgiftsloven og forskellige andre love (Indfasning af eldrevne og brænd-

selscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) 

 

Hermed sendes ovennævnte forslag i høring. Der vedlægges desuden et resumé af lov-

forslaget samt høringsliste.  

 

Lovforslaget udmønter aftalen af 9. oktober 2015 mellem regeringen (V), Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og 

brændselscellebiler.  

 

Følgende bemærkes særligt i forhold til lovforslagets ikrafttræden og overgangsbestem-

melser:  

 

Indfasningsordningerne for eldrevne køretøjer, plug-in-hybridkøretøjer og brændselscel-

ledrevne køretøjer skal som udgangspunkt træde i kraft den 1. januar 2016. Indfasnings-

ordningerne kan imidlertid udgøre statsstøtte, og ordningerne er derfor anmeldt til Euro-

pa-Kommissionen. Hvis Europa-Kommissionen vurderer, at indfasningsordningerne 

indebærer statsstøtte, kan ordningerne først træde i kraft, når en statsstøttegodkendelse 

foreligger.  

 

Lovforslagets finansieringselementer træder i kraft den 1. januar 2016. 

 

Eldrevne køretøjer, der anmeldes til registrering inden udgangen af 2015, er fritaget for 

registreringsafgift. Eldrevne køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaf-

tale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som anmeldes til 

registrering i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 1. juli 2016, er ligele-

des fritaget for registreringsafgift.   

 

For plug-in-hybridkøretøjer, der anmeldes til registrering inden udgangen af 2015, betales 

registreringsafgift efter de hidtil gældende regler. For plug-in-hybridkøretøjer, for hvilke 

der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. 

oktober 2015, og som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 1. januar 2016 
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til og med den 1. juli 2016, betales tilsvarende registreringsafgift efter de hidtil gældende 

regler. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til juraogsamfundsoekono-

mi@skm.dk senest mandag den 9. november 2015.  Journalnummeret 15-1604999 bedes 

anført. 

 

Bemærkningerne bedes desuden samtidig sendt kopi til nk@skm.dk 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nina Legaard Kristensen, tlf.: 72 37 26 26.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Legaard Kristensen 
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