
 

 

 

 

AutoBranchen Danmark     │    Langebrogade 1     │    1411 København K     │     Tlf. 33 31 45 55     │     info@abdk.dk     │    www.abdk.dk 

 

Til Motorstyrelsen 
Sendt via mail:  
motorst@motorst.dk og janne.rasmussen@motorst.dk  
 

21/08-2019 
 
 

Supplerende høringssvar om udkast til styresignal om trappemodellen for fastsættelse af 
sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven  

AutoBranchen Danmark har den 5. august 2019 afgivet høringssvar i ovenstående styresignal, men vil 
med denne skrivelse knytte et par ekstra kommentarer til høringssvaret afgivet den 5. august 2019.  

I henhold til lovens § 15, stk. 2, fremgår:  
”Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om højere sikkerhedsstillelse efter stk. 1, nr. 

5, som følge af virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar efter denne lov, 
forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Told- og skatteforvaltningen kan 
med 1 måneds varsel til den første i en måned ændre kravet om sikkerhedsstillelse, hvis 
virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt i forhold til tidspunktet for sikkerhedsstillelsen 
eller den seneste regulering heraf, eller hvis told- og skatteforvaltningens fastsættelse af 
sikkerhedens størrelse har været baseret på mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.” 

 
Efter AutoBranchen Danmarks opfattelse er der ikke hjemmel til at kræve øget sikkerhedsstillelse 

alene ud fra en selvanmelders månedlige afgiftsbetaling eller godtgørelse i forbindelse med eksport 
af køretøjer. Bestemmelsen henviser til, at der skal lægges vægt på:  

- Virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar  
- Forretningsomfang  
- Betalingshistorik  
- Øvrige risikofaktorer 
 
Efter AutoBranchen Danmarks opfattelse, lægges der i udkastet til styresignalet op til, at der kan 

kræves en øget sikkerhed alene ud fra virksomhedens forventede månedlige afgiftstilsvar. Det mener 
AutoBranchen Danmark ikke, at der er hjemmel til i lovgivningen.  
 
Det er i styresignalet foreslået, at sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere hæves, så det nuværende 
hæftelsesbeløb på 500.000 kr. udgør det fremtidige minimum. Ifølge styresignalet skal 
sikkerhedsstillelsen fremover afhænge af summen af virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og 
godtgørelse i forbindelse med eksport af køretøjer. I høringssvaret af 5. august gjorde AutoBranchen 
Danmark opmærksom på, at trappemodellen stiller større krav til selvanmeldernes likviditet. Vi har 
været i kontakt med et af vores medlemmer, der giver følgende økonomiske konsekvens af 
trappemodellen:  
 
”Jeg har i dag stillet en bankgaranti overfor SKAT på kr. 500.000 i forhold til registreringsafgift. Vi har 
måneder hvor registreringsafgiften har udgjort op til kr. 4.000.000, hvilket vil betyde en yderligere 
sikkerhedsstillelse på kr. 3.500.000. Vi betaler en procent til banken pa. for en sådan garanti, og 
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garantien udgør en del af det samlede engagement, hvilket vil begrænse vores adgang til kapital til 
fordel for vores drift.  

Jeg er i gang med at udvide vores aktiviteter med ”bilmærke” og i den forbindelse skal jeg have et 
større nybils-lager, hvilket gør, at jeg udvider mit bankengagement med kr. 12.000.000, derudover 
skal jeg bygge for kr. 5.000.000.  

Som det fremgår, er det en væsentlig udvidelse af mit engagement, og såfremt der kommer 
yderligere krav om sikkerhed overfor SKAT, vil jeg få problemer i forhold til at opnå kreditter.” 

Som det kan læses af medlemmets eksempel, har det stor betydning for vores medlemmer, at de 
fortsat kan drive forretning uden at blive truet på deres økonomiske eksistensgrundlag, da de i 
forvejen betaler en del gebyrer og renter til diverse finansierings- og pengeinstitutter for at have en 
nødvendig kreditramme til rådighed. Den samlede engagementsudvidelse kan ved det foreslåede 
styresignal risikere at være større end medlemmets kreditramme, og derved forhindre medlemmet i 
at optage større kredit.  

Ydermere skal det bemærkes, at branchen i forvejen løfter en stor del af forvaltningens og kundernes 
administrative opgaver for at lette processerne ved køb af biler, såsom betaling af registreringsafgift 
på vegne af kunden, afgiftsberigtigelse samt andre administrative opgaver uden at få betaling herfor.  
Som det også fremgår af høringssvaret af 5. august 2019, kan vi endnu engang ikke undlade at 
bemærke, at den fremtidige sikkerhedsstillelse vil overstige det afgiftsbeløb, der skal stilles sikkerhed 
for. Der skal hertil henses til, at Skatteforvaltningen straks kan afmelde en virksomhed for 
registreringsafgift, hvis virksomheden er i restance. Dette opfattes derfor ikke som proportionalt. 

Det er AutoBranchen Danmarks opfattelse, at der med udkastet til styresignalet sættes skøn under 
regel, da kravet til øget sikkerhedsstillelse alene sker på grundlag af virksomhedens afgiftstilsvar. Der 
henses ikke til, om der er en forøget risiko for, om statskassen vil lide tab. For at kunne kræve øget 
sikkerhedsstillelse skal der ligeledes henses til selvanmelderens betalingshistorik og øvrige 
risikofaktorer. Dette vil der ikke blive henset til, når der i henhold til styresignalet kan kræves øget 
sikkerhedsstillelse ud fra selvanmelderens afgiftstilsvar. 

Der bør efter AutoBranchen Danmarks opfattelse derfor være krav om, at Skatteforvaltningen i 
tilfælde, hvor den mener, at sikkerhedsstillelsen skal forøges, konkret vurdere og sandsynliggøre, at 
der er en reel, overhængende risiko for at statskassen vil lide tab. Registreringsafgiftslovens § 15, stk. 
2, fortolkes efter AutoBranchen Danmarks opfattelse således, at sikkerhedsstillelsen og statskassens 
risiko for tab i højere grad skal afspejle størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for.  
Der er ydermere efter AutoBranchen Danmarks opfattelse ikke belæg for at kræve øget 
sikkerhedsstillelse i forhold til godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer. Hvis 
selvanmelderordningen opretholdes i forhold til eksport af køretøjer (hvilket den ikke gør, jf. et 
udkast til lovforslag, som Skatteministeriets har sendt i høring den 4. juli 2019), har Motorstyrelsen 
adgang til at tilbageholde godtgørelse af registreringsafgift, hvis der er forhold, som ønskes nærmere 
undersøgt for afklaring af, om en selvanmelder er berettiget til godtgørelse af registreringsafgift. Der 
er således ikke grundlag for at kræve sikkerhedsstillelsen øget i forhold til virksomheders eksport af 
køretøjer.  
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AutoBranchen Danmark 
Langebrogade 1,  
1411 København K 
Att. Motorstyrelsen 
 
 
5. august 2019 
 
 
 
 
Høringssvar om nyt styresignal og trappemodellen 
 
AutoBranchen Danmarks kommentar til ændring af styresignal med ny trappemodel 
for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter 
registreringsafgiftsloven: 
Autobranchen Danmark er som udgangspunkt enig i, at der er behov for opstramninger i 
forhold til selvanmelderordningen.  
Det nye styresignal skal træde i kraft den 1. oktober, og da der er politisk flertal for at afskaffe 
selvanmelderordningen for eksportvirksomheder fra 1. januar, vil styresignalet igen skulle 
ændres. 
Autobranchen Danmark mener derfor, at det kunne have reduceret erhvervslivets 
administrative omkostninger, hvis Motorstyrelsen havde ventet med at ændre styresignalet 
til, der var fuld klarhed om de kommende lovgivningsmæssige ændringer på 
selvanmelderområdet. 
Den nye trappemodel stiller større krav til selvanmeldernes likviditet, og vil derfor være en ny 
økonomisk byrde, der især rammer de mindste og dårligst økonomisk funderede 
virksomheder i branchen. 
Den virkning kunne også være opnået, hvis der blev indført en karensordning for nye 
virksomheder, så man ikke kan komme ind fra gaden og blive selvanmelder, men er nødt til 
at dokumentere en vis import/eksport over tid, for at opnå selvanmelderstatus. 
Men uanset om, der anvendes den ene eller den anden model, vil tiltagene tynde ud i 
antallet af selvanmeldere, samt stramme statens greb om de eksisterende.  
Derfor kunne man overveje at beholde selvanmelderordningen for de tilbageværende 
virksomheder, dels for at aflaste Skat, men også fordi risikoen for tab bliver stærkt reduceret 
for staten. 
Ifølge udkastet til styresignal skal sikkerhedsstillelsen fremover afhænge af summen af 
virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport. De to beløb (uden 
fortegn) sammenlægges, idet eksportgodtgørelse kun medregnes med halvdelen af beløbet. 
Sikkerhedsstillelsen udgør herefter 

• Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 0 og 1 mio. kr.             500.000 kr. 



 

 

 

 

AutoBranchen Danmark     │    Langebrogade 1     │    1411 København K     │     Tlf. 33 31 45 55     │     info@abdk.dk     │    www.abdk.dk 

 

• Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 1 og 2,5 mio. kr.        2.500.000 kr. 
• Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 2,5 og 5 mio. kr.        5.000.000 kr. 
• Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 5 og 10 mio. kr.         7.500.000 kr. 
• Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse på 10 mio. kr. og over   min.  7.500.000 kr. 

I tilfælde, hvor det samlede beløb afgiftstilsvar med tillæg af halvdelen af den modtagne 
eksportgodtgørelse overstiger 10 mio. kr., fastsættes beløbet individuelt, men det skal som 
minimum udgøre 7.5 mio. kr.  

Det fremgår af udkastet til styresignal, at proportionalitetsprincippet skal overholdes ved 
fastsættelsen af sikkerhedsstillelsen.  

Autobranchen Danmark kan derfor tilslutte sig kritikken om, at den fremtidige 
sikkerhedsstillelse i mange tilfælde vil overstige det afgiftsbeløb, der skal stilles sikkerhed for, 
og at det nye styresignal og trappemodellen derfor reelt bliver en forudbetaling af afgiften.  
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