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TFTB advarer om registreringsafgiftskrav

 
 25. juni 2021 
 
Mange private anvender de såkaldte Selvanmeldere til at betale afgift på deres bil eller motorcykel, som er 
importeret brugt til Danmark. 
 
Normalt kan en borger stole på, at når en Selvanmelder fremsender et beløb på den registreringsafgift der skal 
betales, så er dette det beløb som gælder, og at der ikke fremadrettet kommer yderligere krav. 
 
Motorstyrelsen har dog besluttet, at vende op og ned på borgernes sikkerhed, fordi Motorstyrelsen nu mener at der 
under alle omstændigheder kan gøres en solidarisk hæftelse gældende, hvis Motorstyrelsen selvstændigt mener, at 
den både af Selvanmelderen beregnede og af borgeren betalte registreringsafgift ikke er korrekt. Det betyder at 
Motorstyrelsen på et senere tidspunkt kan fremsende en ekstra opkrævning på registreringsafgift, såfremt 
Motorstyrelsen vælger at beslutte at der er betalt for lidt. 
 
Dermed trækker Motorstyrelsen tæppet væk under Selvanmelderordningen, da en borger og ejer af et køretøj ikke 
længere kan føle sig sikker på at den af Selvanmelderen beregnede registreringsafgift også er den korrekte. 
 
En yderligere udfordring er, at Motorstyrelsen samtidigt har besluttet, at eftersende krav om betaling af 
registreringsafgift, som Motorstyrelsen mener mangler at blive betalt, på køretøjer som er købt af f.eks. Politiet, 
Forsvar mv., altså offentlige institutioner, hvor der hersker registreringsafgiftsfrihed. 
 
Dette vil også gælde de beslaglagte køretøjer, som Motorstyrelsen beslaglægger under kontrol, hvor der ikke er 
betalt registreringsafgift og Motorstyrelsen herefter sælger disse køretøjer på auktioner. 
 
Derfor advarer vi på det kraftigste at undgå at komme i en situation hvor der kræves ekstra betaling af 
registreringsafgift via en Selvanmelder, samt være påpasseligt når man kører i en gammel politibil eller på en 
gammel forsvarsmotorcykel, samt sikre sig ved offentlige auktioner, at man ikke køber en skattemæssig tikkende 
bombe. Vi opfordrer alle borgere, der importerer et brugt køretøj til Danmark, at direkte at henvende sig til 
Motorstyrelsen motorst@motorst.dk, for at få en afgørelse på, hvor meget registreringsafgift der skal betales. 
Ydermere, så opfordrer vi alle, der har planer om at købe et køretøj fra en offentlig myndighed eller på auktion, at 
kontakte Motorstyrelsen før man køber køretøjet, for at høre om det konkrete køretøj og de afgiftsmæssige forhold 
der gælder. 
 
Motorstyrelsens Nyhedsbrev kan hentes her: 
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2305124 
 
 
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer under SKAD. 
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere. 
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, 
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler. 
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor 
disse områder. 
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA. 
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, 
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning. 
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