
 

 

 Til høringsparterne 

  

  

Høring – Ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift og bekendtgørelse om 

registrering af køretøjer 

 

Hermed sendes udkast til ovennævnte ændringsbekendtgørelser i høring. Skatteministe-

riet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest den 17. november 2020.  

 

I bekendtgørelse om registrering af køretøjer og bekendtgørelse om registreringsafgift fo-

reslås det at foretage ændringer på baggrund af Aftale om styrkelse af motorområdet fra juni 

2020 og som følge af Forslag til Lov om ændring af lov om et indkomstregister, registre-

ringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styr-

kelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).  

 

Det foreslås at ændre § 30, der omhandler tillæg/fradrag i den afgiftspligtige værdi af-

hængig af køretøjets vedligeholdelsesmæssige stand. En større del af de køretøjer, som 

selvanmeldere værdifastsætter, vurderes i ’under middel’ stand af synshallerne end de kø-

retøjer, som Skatteforvaltningen værdifastsætter. En standsvurdering i ’under middel’ in-

debærer ved import, at der kan opnås et fradrag på 5 pct. i den afgiftspligtige værdi. For 

at reducere incitamentet til snyd med standsvurderinger er det med Aftale om styrkelse af 

motorområdet fra juni 2020 aftalt at nedsætte tillæg/fradrag for stand i brugte køretøjers af-

giftspligtige værdi fra 5 pct. til 2 pct. Der foreslås endvidere konsekvensrettelser i be-

kendtgørelsens §§ 19 og 22 om taksatorers adgang til DMR, som følge af ovennævnte 

lovforslag.  

 

I bekendtgørelse om registrering af køretøjer foreslås det, at fristen i § 62 for omregistre-

ring af ejer- og brugerskifte ændres fra 3 uger til 3 dage. Fristen foreslås forkortet af hen-

syn til, at den reelle ejer hurtigt registreres som ejer af køretøjet, så opkrævning af afgifter 

mv. rettes mod den rette person. Motorstyrelsen har for nylig lanceret app’en ”Ejer-

skifte”, som borgere kan benytte til at foretage lovpligtig omregistrering af biler ved køb 

eller salg heraf. Ændringen af fristen skal ses i sammenhæng med, at det med den nye 

app, bliver lettere at omregistrere køretøjer. Endvidere foreslås det i § 72, at det tydeliggø-

res, hvornår der kan ske ombytning af nummerplader. Der foreslås endvidere konse-

kvensrettelser i § 98 og § 106 a, som følge af ovennævnte lovforslag. Det foreslås således, 

at taksatorers adgang til DMR indsættes i § 98, og at køretøjsimportørers og -producen-

ters adgang til DMR indsættes som § 106 a. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og ltm@skm.dk under 

henvisning til j.nr. 2020-5910.   
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Der vedlægges høringsliste. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lea Ørum Molsted på tlf. 

7237 0323 eller ltm@skm.dk.    

 

Med venlig hilsen  

  

Lea Ørum Molsted 
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