Til lovforslag nr. L 69

Folketinget 2015-16

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015

Forslag
til

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven1)
(Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)
§1
I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af
10. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23.
december 2014 og § 24 i lov nr. 1532 af 27. december 2014,
foretages følgende ændring:
1. I § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »180 pct.« til: »150 pct.«
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 20. november
2015.
Stk. 3. Køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden
fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler. Den afgiftspligtige har krav på tilbagebetaling af det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, som er afgiftsberigtiget
efter registreringsafgiftslovens § 4, og for hvilke der er beregnet afgift på grundlag af 180 pct., men efter lovens § 1
alene skal beregnes afgift på grundlag af 150 pct. Told- og
skatteforvaltningen tilbagebetaler efter lovens ikrafttræden
forskelsbeløbet til den afgiftspligtige. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som
ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den afgiftspligtige.

Stk. 4. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, og for hvilke der i perioden fra og
med den 20. november 2015 til og med den 31. december
2015 er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b-7 d, sker eksportgodtgørelsen
efter de hidtil gældende regler. Told- og skatteforvaltningen
opkræver efter lovens ikrafttræden hos den godtgørelsesberettigede det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er beregnet godtgørelse på grundlag af 180 pct., men
efter lovens § 1 alene skal beregnes godtgørelse på grundlag
af 150 pct.
Stk. 5. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, og for hvilke der i perioden fra
den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015
er fremsat anmodning om beregning af afgiftsdifferencer efter registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 7, og § 3 b, stk. 7,
sker beregningen efter de hidtil gældende regler. Told- og
skatteforvaltningen opkræver efter lovens ikrafttræden hos
den afgiftspligtige det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er beregnet afgiftsdifference på grundlag
af 180 pct., men efter lovens § 1 alene skal beregnes afgiftsdifference på grundlag af 150 pct.
Stk. 6. Efter- og tilbagebetalingskrav som følge af stk. 3-5
forfalder den 29. februar 2016 og forrentes fra forfaldsdagen
efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1.

Folketinget, den 21. december 2015
PIA KJÆRSGAARD
/ Bent Bøgsted

1)

Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som
ændret ved direktiv 98/48/EF.
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