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Skatteministeriet. København, den 30. november 2018.

a. Skatteministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at skatteministeren agter at anvende en
bemyndigelse til at afstå fra beregning og opkrævning af en gruppe af rentekrav af fordringer vedrø-
rende motorkøretøjer fra Skatteforvaltningens køretøjsregister (Digitale MotorRegister (DMR)).

b. Regeringen indgik den 8. juni 2017 Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse sammen
med samtlige Folketingets øvrige partier, hvoraf det bl.a. fremgår, at der foretages en ekstraordinær
afskrivning af skyldige rentekrav af fordringer på motorområdet.

Aftalen er udmøntet med lov nr. 258 af 10. april 2018 om genoptagelse af sager med mulige fejl i
restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom rets-
kraft mv. Loven indeholder bl.a. en bemyndigelse til, at skatteministeren inden for en fem-årig perio-
de kan fastsætte regler om endelig afskrivning af grupper af fordringer bestående af skatter og afgif-
ter mv., herunder renter mv., uden en vurdering af hver enkelt fordring, hvis det vil være forbundet
med uforholdsmæssige omkostninger for told- og skatteforvaltningen at gennemføre opkrævning, el-
ler hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

Bemyndigelsen vil blive udnyttet gennem skatteministerens udstedelse af en bekendtgørelse. Det
fremgår dog af lovforslagets bemærkninger, at bemyndigelsen først vil blive anvendt efter oriente-
ring af Finansudvalget, hvorfor nærværende aktstykke fremsendes nu.

Afskrivning af motorfordringer
Skatteforvaltningen opkræver registreringsafgift, vægtafgift, grøn ejerafgift, vejafgift og virksom-

heders betaling for nummerplader mv. på motorkøretøjer. Såfremt borgere eller virksomheder ikke
betaler rettidigt, påløber der opkrævningsrenter på de skyldige motorfordringer.

På grund af manglende systemunderstøttelse er der for samtlige typer af skyldige motorfordringer
imidlertid ikke beregnet og opkrævet opkrævningsrenter siden idriftsættelsen af køretøjsregisteret i
juni 2012. Uagtet at renterne ikke er beregnet og opkrævet, er de dog juridisk set indtrådt som en
forpligtelse. Skatteforvaltningen er derfor forpligtet til at beregne og opkræve renterne, så længe sta-
tens krav på renterne ikke er forældet.

Renter af motorfordringer forældes og bortfalder efter 3 år som følge af forældelseslovens 3-årige
forældelsesfrist. Det medfører, at en væsentlig del af de renter, der er påløbet motorfordringerne
siden 2012 er forældede i dag. Det skønnes, at der for en 3-årig periode til enhver tid vil være ca. 3
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mio. retskraftige rentefordringer af motorfordringer med en samlet nominel værdi på ca. 75-90 mio.
kr. Skatteforvaltningen skal altså som udgangspunkt opkræve disse ca. 75-90 mio. kr. opkrævnings-
renter.

Skatteministeriet vurderer dog, at en opkrævning af disse renter vil kræve et administrativt ressour-
cetræk på i størrelsesordenen 70-90 mio. kr. Dertil kommer, at et forsøg på at opkræve renterne i
nogle tilfælde antages at være uberettigede som følge af tvivl om retskraften af en del af hovedkrave-
ne.

Ud fra en samlet vurdering af de ovenfor nævnte forhold blev det ved fremsættelse af lovforslaget
derfor foreslået, at opkrævningsrenter påløbet motorfordringer skal kunne afskrives, ved at skattemi-
nisteren fastsætter nærmere regler herom i en bekendtgørelse.

Med bekendtgørelsen vil Skatteforvaltningen undlade at beregne og opkræve opkrævningsrenter
fra perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2019 på fordringer vedrørende motorkøretøjer fra køretøjs-
registeret på registreringsafgift, vægtafgift, grøn ejerafgift, vejafgift og virksomheders betaling for
nummerplader mv.

Afskrivningsperioden skal ses i sammenhæng med, at Skatteforvaltningen forventer at idriftsætte et
renteberegningsmodul til fremadrettet beregning af renter, der påløber motorfordringer, fra og med
den 1. marts 2019. Der forventes således at kunne opkræves renter af motorfordringer herefter.

Da de påløbne renter aldrig er beregnet og indtægtsført, vil afskrivningen i dette tilfælde ikke have
bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der heller ikke er tale om en afskrivning i regn-
skabsmæssig forstand, men kun i juridisk forstand, da staten opgiver sit retskrav på renterne.

Det bemærkes, at der ikke afskrives inddrivelsesrenter, der påløber fordringer, der allerede er over-
draget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. november 2018

KARSTEN LAURITZEN

/ Aleksander Stii

Til Finansudvalget.
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