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Af Kim Lesanner

GENNEMBRUD Det er en stor 
sejr for autobranchen, at det 
fremover bliver muligt for 
bilkøbere og virksomheder 
at se information om den be-
regnede afgift, den betalte 
afgift og det anvendte 
grundlag for afgiftsbereg-
ningen i Det Digitale Motor-
register, DMR.

Efter kritik fra branchefor-
eningen for lak- og karrosse-
ri, SKAD, har skatteminister 

Karsten Lauritzen (V) ind-
vilget i at gøre det muligt at 
offentliggøre oplysninger 
om den betalte registre-
ringsafgift på køretøjsni-
veau via lovforslaget L4 om 
de nye bilafgifter. På den 
måde bliver det muligt for 
alle at slå et konkret køretøj 
op og undersøge, om – og i 
hvilket omfang – der er be-
talt registreringsafgift, anfø-
rer ministeren i sit svar. 

Det vækker glæde i SKAD.
- Det er et kæmpe frem-

skridt for retssikkerheden, 
at Skat nu ikke længere kan 
tilbageholde oplysninger 
om konkrete afgiftsmæssige 
forhold på køretøjer under 
henvisning til Persondatalo-
ven. Det får stor betydning 
for alle, der handler og kø-
ber biler, også i autobran-
chen, siger direktør i SKAD 
Thomas Krebs, der har stået 
for henvendelsen til skatte-
ministeren.

Henvendelsen om de pro-
blematiske, skjulte afgifts-
forhold gennem mange år 
kom efter et møde i Skat Mo-
tors kontaktudvalg med au-
tobranchen 5. september i 
år. Advokatforeningens sag 
om manglende eksportgodt-
gørelse skabte undren hos 
SKAD over, at det er muligt 
at køre med et ikke afgiftsbe-
rigtiget køretøj i Danmark. 
Ifølge Skat kan myndighe-

den, efter de nu gældende 
regler, ikke oplyse om af-
giftsforhold, fordi de hører 
under Persondataloven.

Det undrede SKAD, der 
mener, at når man eksem-
pelvis kan se synsrapporter, 
restgæld, miljøafgift og an-
det åbent på nettet via sider-
ne Nummerplade.net og 
Motorregister.skat.dk, så 
bør der i DMR også være an-
ført, at der forefindes særli-
ge forhold med relation til 
registreringsafgiften på et 
køretøj (stelnummer). 

- Vi mener at oplysninger 
om, at der eksempelvis er 
betalt veteranafgift eller in-
gen afgift, som udelukkende 
henviser til køretøjet via stel-
nummer, er data, der ikke 
bør kunne hemmeligholdes 
med reference til Personda-
taloven. Disse oplysninger 
er vigtige forhold for alle. 

SKAD får gennemtrumfet 
åbne afgiftsoplysninger 
Skatteministeren giver brancheorganisationen ret i kritik af gråzone og vil sikre 
åbenhed om et køretøjs afgiftsniveau i Det Digitale Motorregister.

- Lovændringen om åbenhed om afgifter er et kæmpe fremskridt 
for retssikkerheden og alle, der handler og køber biler, siger Tho-
mas Krebs, direktør i SKAD.

To punkter blev stillet op af organisationen for lak- og karrosseri, 
SKAD, i henvendelsen til skatteministeren om, at en juridisk ejer af 
et køretøj ikke engang selv kan få ved aktindsigt og information om, 
hvorvidt der er betalt afgift på vedkommendes køretøj, eksempelvis 
veteranafgift. 
SKAD bad skatteministeren bedre den manglende retssikkerhed på 
området.
1. 
Et køretøj er ved import over 35 år gammelt, og kan dermed 
afgiftsberigtiges som veteran til en lavere registreringsafgift. Mange 
køretøjer, biler og motorcykler er blevet indregistreret med en lavere 
afgift under veteranstatus. Disse køretøjer er blevet videresolgt 
gennem tiden. REGAL siger, at sådanne køretøjer ikke må foran-
dres ift. original stand, hvilket forudsætter at den juridiske ejer har 
kendskab til, at f.eks. en motorcykel er afgiftsberigtiget som veteran. 
Skat Motor oplyser, at man ikke kan udlevere information omkring 
afgiftsforhold på et køretøj, hvilket gør det umuligt at sikre sig som 
værksted eller borger at loven overholdes. Ombygges sådan et køre-
tøj, vil dette altid ske i god tro, da man jo ikke ved, om der er betalt 
fuld afgift. Skulle køretøjet blive stoppet ved kontrol, så har Skat 
Indsats indsigt i afgiftsforhold og kan beslaglægge køretøjet, uden 
at ejeren har en chance. Har et værksted foretaget ombygningen for 
en kunde, så vil værkstedet stå i en problematisk situation. 
2. 
Et køretøj bliver ved kontrol beslaglagt, da der ikke er betalt afgift af 
køretøjet. Skat Indsats sælger køretøjet på auktion. Køretøjet bliver 
købt af privat eller virksomhed. Ved købstidspunktet har køber ikke 
kendskab til, at køretøjet ikke er afgiftsberigtiget, fordi køretøjet 
sælges til markedspris. Med udgangspunkt i dette faktum må 
enhver antage, at der er tale om et afgiftsberigtiget køretøj. På et 
måde med Skat fik vi af Indsats lederen at vide, at man ikke ønsker 
at oplyse, at der ikke er betalt afgift, så salgsprisen ikke lider under 
dette forhold. Vi anser dette som direkte undgåelse af forhold, der 
giver køber en reel chance for at have kendskab til afgiftsforhold. 
Igen kan den juridiske ejer af køretøjet ikke ved aktindsigt få oplyst 
om afgiftsforhold. 
Et konkret eksempel bestod i, at en juridisk ejer ønskede at ekspor-
tere en brugt bil, som havde forudgående ejere, hvorfor vedkom-
mende ansøgte om eksportgodtgørelse. Vedkommende fik oplyst, 
at der ikke kunne udbetales eksportgodtgørelse, fordi der ikke var 
betalt afgift på det pågældende køretøj. 

 

Dette skrev SKAD til ministeren

Skatteminister Karsten Lauritzen svarede SKADs henvendelse med 
denne ordlyd:
”Det betyder meget for mig at modtage branchens input om 
forhold, som er problematiske for borgere og virksomheder, da det 
giver mig mulighed for at få undersøgt, om der kan gøres noget ved 
de nævnte forhold. 
På baggrund af SKADs henvendelse har Skat oplyst, at det, som 
følge af Skats særlige tavshedspligt i dag, ikke er muligt at afgive 
oplysninger om, hvorvidt der er betalt registreringsafgift af en bil 
eller ej til andre end den person, der har forestået registreringen og 
dermed hæfter for afgiften. 
Jeg har dog fuld forståelse for de konkrete problemer i SKADs hen-
vendelse i relation til veteranbiler og biler, som sælges på auktion. 
Derfor er jeg også meget glad for at kunne oplyse, at der, i for-
bindelse med lovforslag L4 om omlægning af bilafgifterne, vil blive 
ændret på reglerne, så det bliver muligt at offentliggøre oplysninger 
om den betalte registreringsafgift på køretøjsniveau. 
På den måde bliver det muligt for den enkelte borger at slå et 
konkret køretøj op og undersøge, om – og i hvilket omfang – der er 
betalt registreringsafgift. ”

 

Skatteministerens svar

Her følger en forklaring om det lovindgreb, som skatteminister Kar-
sten Lauritzen har gjort i Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 
og brændstofforbrugsafgiftsloven L4 af den 15. november 2017.

Under paragraf 1, stk. 42 står fremover følgende:
42. I § 10 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »afgiftsgrundlag«:
», den beregnede afgift, den betalte afgift og det anvendte hjem-
melsgrundlag ved afgiftsberegningen«.

I praksis vil der i DMR fremadrettet være mulighed for at se infor-
mation om den beregnede afgift, den betalte afgift og det anvendte 
grundlag for afgiftsberegningen.
Ovennævnte indsættes i registreringsafgiftslovens paragraf 10 a, 
som på nuværende tidspunkt intet indeholder om beregnet afgift 
og betalt afgift:

§ 10 a. Ved afgiftsberigtigelse af et køretøj offentliggør told- og 
skatteforvaltningen afgiftsgrundlaget på internettet.
Stk. 2. For hvert køretøj offentliggøres:
1) De oplysninger om køretøjet, der anmeldes til told- og skattefor-
valtningen til brug for opgørelse af registreringsafgiften af køretøjet.
2) Det af told- og skatteforvaltningen opgjorte afgiftsgrundlag.
3) Eventuel ændring af afgiftsgrundlaget i forhold til det anmeldte 
afgiftsgrundlag.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning stille op-
lysningerne til rådighed på anden måde end nævnt i stk. 1. Told- og 
skatteforvaltningen kan kræve betaling for omkostninger ved at 
efterkomme en sådan anmodning.

 

Her bliver loven ændret

Usikkerhed om bilers og motorcyklers betalte afgift er nu en saga blot med ændringen i den nye L4-lov på SKADs foranledning.  
(Arkivfoto: Hyldager Fotografi)


