
Fra: Erik Ovesen <erik.a.ovesen@gmail.com> 

Dato: 28. januar 2018 kl. 12.27.13 CET 

Til: <peter.hummelgaard@ft.dk>, <joachim.olsen@ft.dk>, <dennis.flydtkjaer@ft.dk> 

Emne: Ny registreringsafgift veteranbil 

  
Hej Peter, Joachim og Dennis 

  
Jeg har fundet jer på Folketingets hjemmeside under "Skatteudvalg", så jeg regner med at I er de 
rette for denne henvendelse. 
  
I min fritid renoverer jeg veteranbiler, og den bil jeg er i gang med nu er "dansk" - der er betalt 
dansk registreringsafgift ved 1. indregistrering. 
I forbindelse med restaurering, har jeg behov for en omfattende reparation af chassis - alternativt 
en udskiftning af chassis. 
Nyt chassis, med TÛV godkendelse, kan indkøbes i Danmark for ca. 6.000 Kr. 
Skat vil have ny registreringsafgift, da de mener bilen "vil skiftet identitet". 
Med de nye regler fra september 2017, er registreringsafgift for dette øget med ca. 20.000 Kr. 
Tidligere registreringsafgift på samme type bil var ca. 14 - 16.000 Kr. Nu har jeg fået en 
forhåndsbesked fra Skat om at registreringsafgift nu skal være ca. 36.000 kr. 
Nyt chassis er en standard reservedel, der kan indkøbes overalt i Europa - og også i Danmark. 
 

Til info, så vil det betyde at en udskiftning af chassis vil løbe op i (6.000 Kr. + 36.000 Kr.) ca. 42.000 
kr. Bilen handelspris efter restaurering vil være ca. 30.000 - 33.000 Kr. 
  
Jeg har 2 spørgsmål: 
1 -                     Hvorfor skal der betales ny registreringsafgift ved udskiftning af en normal 
reservedel? 

                          Det er mig bekendt kun i Danmark at der skal betales ny afgift. Er det kun en 
"Skatteskrue"? 

  
2 -                     Hvornår bliver der kompenseret for øget brændstoftillæg for veteranbiler (som der 
er beskrevet i lovteksten - se nedenfor)? 

  
Udklip fra lov præsentation: 
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Hilsen 

Erik Ovesen 
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