Skatteudvalget

Til:
Dato:

Skatteministeren
19. november 2008

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 24
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre
love. (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift
ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer).
Af skatteministeren (Kristian Jensen).
Spørgsmål 7
I forbindelse med Dansk Sidevogns Klubs foretræde for udvalget den 19.
november 2008 blev det oplyst, at flere af de ejere, der igennem årene har
monteret sidevogn på deres motorcykel, har haft rettet henvendelse til SKAT,
som hidtil har oplyst, at der ikke skal betales afgift i forbindelse med montering
af sidevogn. Har ministeren kendskab hertil, og hvilken retslig betydning har det i
givet fald for SKATs mulighed for nu at opkræve afgift, hvis SKAT tidligere har
afgivet sådanne oplysninger og dermed har givet de pågældende ejere af
sidevognene en forventning om, at der ikke skal betales afgift.
Spørgsmål 8
Hvilken forældelsesfrist gælder i forhold til SKATs mulighed for at opkræve afgift
af en motorcykel i forbindelse med montering af sidevogn, når afgiftskravet ikke
hidtil er rejst af SKAT?
Spørgsmål 9
I forbindelse med Dansk Sidevogns Klubs foretræde for udvalget den 19.
november 2008 blev det endvidere oplyst, at der er ca. 400 motorcykelejere, der
igennem årene har monteret sidevogn på deres motorcykel, og som ikke
tidligere er mødt af et krav om, at der skal betales afgift i forbindelse med
monteringen, men at SKAT nu i 3 sager har rejst krav om betaling af afgift. Vil
ministeren oplyse, hvilken praksis SKAT fremover vil følge i forhold til
spørgsmålet om, hvorvidt der skal opkræves afgift eller ej af de øvrige
motorcykler, der tidligere har fået monteret sidevogn?

På udvalgets vegne
Niels Helveg Petersen
formand.

1/1

