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     København d. 11. juni 2020 

Høringssvar fra AutoBranchen Danmark vedr.: 
Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for 
brugte motorkøretøjer (j.nr. 2020-3320) 
 
AutoBranchen Danmark har forståelse for, at når skatteforvaltningen har valgt selv at foretage 
værdifastsættelsen ved anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse mod branchens råd, har 
forvaltningen behov for tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre en kvalificeret værdifastsættelse. 
Imidlertid mener vi ikke, at det forhøjede gebyr på 2.350 kr. kan stå mål med de udgifter, som 
Motorstyrelsen har til værdifastsættelse ifm. udbetaling og kontrol af eksportgodtgørelse. Derfor 
mener AutoBranchen Danmark, at udkastet til et gebyr på 2.350 kr. er for højt og at gebyret bør 
fastholdes på nuværende niveau eller sænkes yderligere.  
 
Det fremgår af skat.dk, at Motorstyrelsen på forhånd kan fastsætte registreringsafgiften ved im- og 
eksport af biler gennem et bindende svar. Det koster 400 kr. i gebyr. AutoBranchen Danmark finder 
det uproportionalt, at skatteforvaltningen ved anmodning om eksportgodtgørelse ønsker at opkræve 
et gebyr på 2.350 kr., når værdifastsættelsen kan foretages for kun 17 procent af det foreslåede 
gebyr. Dertil kommer naturligvis praktiske opgaver ifm. udbetaling og kontrol af anmodninger om 
eksportgodtgørelse, men det bør ikke udgøre 83 procent af gebyret.  
 
AutoBranchen Danmark opfordrer skatteforvaltningen til at fremlægge dokumentation for, at 
styrelsens udgifter ifm. anmodning om eksportgodtgørelse udgør 2.350 kr. pr. sag.  
 
EU-retlige problemer 
AutoBranchen Danmark vil tillade sig at gentage hvad vi og andre organisationer i høringen vedr. 

gebyret indsættelse (L 24 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre 

love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet 

m.v.) allerede på dette tidspunkt gjorde Skatteministeriet opmærksom på, nemlig at et sådan gebyr, 

vil være EU-traktatstridigt, da det efter vores vurdering udgør en hindring af varernes frie 

bevægelighed i EU's indre marked. 

Reglerne om godtgørelse af registreringsafgift er en direkte og naturlig konsekvens af det generelle, 

bærende princip:  Ved køb og indførsel af et køretøj betales afgift; ved salg og udførsel refunderes 

den resterende afgift. Dette princip har været under markant forandring. Efter gennemførelse af 

reglerne om nærværende gebyr og den sideløbende administrative ændring vedrørende forhøjelse af 

sikkerhedsstillelsen vil der nemlig ikke længere reelt være tale om godtgørelse for en allerede betalt 

afgift. Efter de nuværende regler skal der søges om en udbetaling fra skatteforvaltningen efter en 

potentiel langvarig myndighedsbehandling, med krav om betaling af et forhøjet gebyr og under krav 

om, at ansøger stiller forhøjet sikkerhed for det beløb denne har krav på. 



 

 

 

 

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

 

I det lys er det AutoBranchen Danmarks vurdering, at reglerne kunne og burde have været mere 

målrettet de virksomheder, der bevidst omgår reglerne, så eksportvirksomheder, der overholder alle 

regler ikke bliver ramt så hårdt, som de gør efter de nye reglers i ikrafttræden. Vores medlemmer 

oplever, at det er blevet markant sværere, dyrere og administrativt tungt at eksportere biler. Vores 

medlemmer oplever, at indførslen af de restriktive regler sammenholdt med en aggressiv kontrol fra 

skattemyndighederne, kraftigt hindrer varernes frie bevægelighed, og har gjort det væsentligt mere 

urentabelt at udføre et køretøj.  

I lyset af EU-Domstolens dom i sag C-251/99, Cura Anlagen, hvor EU-Domstolen fastslog, at det var i 

strid med TEUF artikel 56 at opkræve registreringsafgift for en periode, der ligger ud over perioden 

for indregistrering i et medlemsland, er det AutoBranchen Danmarks opfattelse, at reglerne om, at 

tilbageholde registreringsafgift for køretøjer, hvor der har været betalt fuldt registreringsafgift, må 

give anledning til EU-retlige overvejelser om reglernes traktatstridighed. 

 
Forventning om nedsættelse af gebyr 
AutoBranchen Danmark kritiserede indførslen det høje gebyr ved anmodning om eksportgodtgørelse 
ifm. høringsprocessen til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og andre forskellige love 
(Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger på motorområdet) i 2019.  
 
Efterfølgende har AutoBranchen Danmark i den løbende dialog med Motorstyrelsen og 
Skatteministeriet påpeget urimeligheden i gebyret. Vi er flere gange blevet informeret om, at gebyret 
forventes at blive nedsat yderligere ift. det oprindelige gebyr. Eksempelvis på 
Motorkontaktudvalgsmødet den 30. oktober 2019, hvor Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup, 
bekræftede, at Motorstyrelsen forventede en faldende sagsbehandlingstid og dermed et faldende 
gebyr.  
 
Derfor er AutoBranchen Danmark forundret over ønsket om en markant forhøjelse af gebyret. 
 
Tilbagebetaling af gebyr jf. §2 
AutoBranchen Danmark vil gerne kvittere for bekendtgørelsens §2, hvor der åbnes for, at indbetalte 
gebyrer kan tilbagebetales, hvis en anmodning om godtgørelse afvises i medfør af 
registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 3.  
 
AutoBranchen Danmark har imidlertid også bekymringer over Motorstyrelsens adgang til direkte at 
underkende en anden forvaltningsmyndigheds afgørelse, i dette tilfælde Færdselsstyrelsen, hvor 
synsvirksomhederne, der foretager toldsyn, hører under. Og vi mener, at såfremt en anden 
forvaltningsmyndigheds afgørelse underkendes, så bør der ikke kunne opkræves eksportgebyr fra 
den ansøgende virksomhed.  
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AutoBranchen Danmark mener derfor, at det ligeledes bør indskrives, at en virksomhed, der har 

ansøgt om eksportgodtgørelse, og dermed har indbetalt eksportgebyret, ligeledes får krav på 

tilbagebetaling af gebyret, hvis Motorstyrelsen underkender synsvirksomhedens toldsyn, da dette 

forhold ikke kan lægges virksomheden til last. 

Af §2 stk. 2 følger det, at skatteforvaltningen under særlige omstændigheder kan beslutte at 
tilbagebetale gebyret. AutoBranchen Danmark kvitterer for denne del af bekendtgørelsen og vil 
foreslå, at den udvides til også at omfatte tilbagetrukne anmodninger om eksportgodtgørelse, der 
ikke er nået at blive sagsbehandlet af Motorstyrelsen.  
 
Årsagen til forslaget skal bl.a. findes under Covid-19, hvor flere eksportører forsøgte at tilbagetrække 
anmodninger om eksportgodtgørelse, fordi det ikke var muligt at udføre de pågældende køretøjer 
efter gældende regler. Motorstyrelsen afviste efter gentagne henvendelser fra AutoBranchen 
Danmark at tilbagebetale gebyret. 
 
Hvis AutoBranchen Danmarks forslag gennemføres, vil eksportørerne også få mulighed for at trække 
fejlbehæftede anmodninger tilbage og dermed spare Motorstyrelsen for unødvendig sagsbehandling 
og virksomheden for gebyret.  
 
 
 
 
 
 
 


