
From:                                 mail@atax.dk
Sent:                                  1. november 2021 23:05 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land
Subject:                             J.nr. 20000-00446

På vegne af ATAX kan jeg oplyse, at ovenstående ikke giver anledning til bemærkninger. 
 
 
Venlig hilsen
Josephine Heger Søndergaard
 

Avedøreholmen 96 C
2650 Hvidovre
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00
 
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. oktober 2021 10:33
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for 
partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. - WZ-nr. TS20000-00446
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for 
partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.
 
Høringsfristen er den onsdag den 17. november 2021.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Team Jura 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:mail@atax.dk


From:                                 Dennis Lange
Sent:                                  15. november 2021 13:10 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land
Subject:                             SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse 
for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. - WZ-nr. TS20000-00446

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Lange 
Chefkonsulent 
 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

  
 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. oktober 2021 10:33
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for 
partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. - WZ-nr. TS20000-00446
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for 
partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.
 
Høringsfristen er den onsdag den 17. november 2021.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Team Jura 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mmaoT-0002oK-4Y&i=57e1b682&c=nDGnVipsbK05vBC3WSQk8nx-Hr2yF3Amf-b7EmFMC2EED86PvlngyTnLB3qj-liQoXvC42_c-r9_oLK6BU5J2TDsensfhAirWBYpFx12Yh1PKo2cXv2ZngzgnCAFOiwY8xR8Li-H5CnK8HMMrEi4_6vuMlRiexmcPWmRFdjKbH8UZZo2WzRLTA0Pg_OdduNTU-yoFHEojcoeKKIJX7IchA


From:                                 Kristian Baasch Pindbo
Sent:                                  17. november 2021 12:50 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land;Käthe Dahl-Jensen;Dansk Erhverv (høring);Kristian Baasch 
Pindbo
Subject:                             VS: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse 
for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. - WZ-nr. TS20000-00446

Til Færdselsstyrelsen 
 
Se venligste vedlagte høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen

Kristian Baasch Pindbo
Chefkonsulent

M. +4522650933
T. +4533746089
KBPI@DANSKERHVERV.DK

  

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger.
Det er vores vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det starter med erhvervslivets rammevilkår. 
 

 
DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk
Børsen info@danskerhverv.dk  
DK-1217 København K T. +45 3374 6000  
 
Læs vores persondatapolitik online 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. oktober 2021 10:33
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for 
partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. - WZ-nr. TS20000-00446
 

Til høringsparterne
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DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000  

 

 

Deres ref.: j.nr. 20000-00446  
   

kbpi@danskerhverv.dk 

kbpi/kbpi 
 

Side 1/1 

 

Færdselsstyrelsen 

Att.: Frederik Sundgaard Land 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Den 17. november 2021 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfil-

ter 

 

Dansk Erhverv har modtaget høringen d. 19. oktober 2021. 

 

Bekendtgørelsesudkast har til formål at bringe reglerne om afgiftsfritagelse i overensstemmelse 

med ordningen om godkendelse af partikelfiltre1 således, at der kan ske afgiftsfritagelse for parti-

keludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter til person- eller varebiler uden behov for 

godkendelse fra Færdselsstyrelsen. 

 

Nærværende bekendtgørelsesudkast konsekvensrettes således, at der indføres hjemmel i bekendt-

gørelsesudkastets §§ 2 og 3 for henholdsvis person- og varebiler, så der kan ske direkte afgiftsfri-

tagelse for partikeludledningsafgift ved anvendelse af ordningen om eftermontering af partikelfil-

ter i bekendtgørelsen om visse eftermonterede partikelfiltre.  

 

Herved etableres mulighed for direkte afgiftsfritagelse uden behov for efterfølgende godkendelse 

fra Færdselsstyrelsen. 

 

Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til denne konsekvensændring. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Baasch Pindbo 

Chefkonsulent 

 
1 En ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre, der regulerer ordningen om godkendelse af partikelfiltre, har tidligere været i høring 

i september-oktober 2021, og træder i kraft 1. januar 2022. 
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