
Kære Skatteudvalg og Transport og byggeudvalg. 

 

Vi er de lykkelige ejere af en autocamper fra 1998. 

Vi har importeret den i 2012 fra Tyskland og fået den registreret i Danmark i 2013. 

Vi betaler ejerafgift beregnet  iht Brænddal  EA 8.3.3 , hvor der ikke forligger nogle attester eller beregninger fra 

fabrik. 

Vi kan se,  at der i juni 2016 er lavet en ny beregningsmodel , for netop disse køretøjer , hvor der ikke forligger 

attester. 

Vi har haft forespørgsel til Skat i august 2017, for at få vores camper beregnet om, dette dog uden held, da den vejede 

for lidt. 

Hvordan kan man forskelsbehandle så vanvittig! 

Man må da antage at såfremt et køretøj er mindre end et andet , så burde den da også bruge mindre brændstof. 

Det er da så totalt urimeligt, at det ” i dre” køretøj  så skal  bereg es ud fra e  ”dyrere ” ga el regel. 

Det giver da en skævhed eller forvridning, så vi alle ikke er lige for loven og det mener jeg at vi har en grundlovssikret 

ret til at være. 

Det er fuldtændigt urimeligt, at de ældre campere , som ikke er veteran, som ikke vejer over 2585 kg, og som ikke har 

attest skal beregnes så hårdt efter den gamle  Brænddal 3 paragraf. 

De folk der har råd til at købe de store og dyre vog e, de ”belø es” ed lavere ejerafgift, og får denne nedsat 

yderligere ved at få vognen vejet ned, så de kun kan ”medbringe en rulle toiletpapir” … det godtages 

De folk der køber en veteran camper, belønnes med ingen afgift, men kører lige så meget , som vi andre på 

landevejene og bruger endnu mere brændstof…. Det godtages også 

Os der har købt en lille ældre camper, som vi har betalt , skal så straffes med en megahøj beregning af 

brændstofforbruget. 

Er der nogen rimelighed i det!!!!  

Det vil sige vi skal betale for veteraner og større vogne kan få billigere afgift!!!!! 

Det er som om vi ikke tæller nogen steder. Vi har ingen interesse  organisation , der går på barrikaderne , vi vil blot 

nyde vores pensionist tilværelse, uden gæld .  Herhjemme i  Danmark . Og en almindelig folkepension ved I jo selv 

prisen på. 

Det er som at sidde mellem to stole eller i en klemme,  som ingen regner med, vi kan blot få lov til at betale!! 
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