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Baggrund
Den 6 juni 2012 går DMR i luften, her vil synsvirksomhederne spille en central rolle og sikre at alle borgere kan få
ind/omregistreret samt afmeldt alle type køretøjer med nummerplader.
SKAT vil kompensere synsvirksomhederne med henholdsvis 200 kr. for en registrering, 100 kr. for en omregistrering
samt 60 kr. for en afmelding (kompleks prisstruktur).
Seneste ændringsforslag til lovteksten, undtager dog kompensationen til synshallerne for forhandlere/leasingselskaber
som selv kan blive autoriseret nummerpladeoperatør, det vil sige sælger eller leaser mere end 100 køretøjer årligt.
Ydelser som synsvirksomhederne kan håndtere ved opstart af den 6 juni.
• Afmelding
• Registrering
• Afgiftsberigtiget/afgiftsfrie køretøjer – primært håndtering af brugte køretøjer
• Ikke afgiftsberigtiget køretøjer – DMR system ikke færdigt endnu, kan kun håndteres af SKAT, samt
forhandlere/leasingselskaber med toldkredit

Dansk registreringsattest
Oplysning om forhandleren står ikke
på registreringsattesten og skal ikke
indtastes i DMR

Håndtering af kundetype
Forhandler der ikke kan
blive autoriseret som
nummerpladeoperatør
Privatkunde

SKAT har kommunikeret at synshallerne
ikke er forpligtet til at spørge efter
legitimation

Forhandler der kan blive
autoriseret som
nummerpladeoperatør

DMR knytter ikke det pågældende
køretøj til en forhandler

Hvordan skal vores medarbejdere se forskel på kunderne?

Opsummering

• Hele forretningsgrundlaget for synshallerne investeringer i DMR er forringet, blot 2
måneder før implementeringen af systemet.
• Vores medarbejderne kan ikke skelne om hvorvidt kunderne kommer fra en virksomhed
der kan autoriseres som nummerplade operatør eller ej.
• Høringsfrist på kun 11 dage har gjort det meget svært at reagere

Med det seneste ændringsforslag, kan synsvirksomhederne
ikke håndhæve lovteksten

Forslag
• Gebyr justeres således synshallerne kompenseres med et fast identiske påløb for alle ydelser
(ind/omregistrering samt afmelding) f.eks. 130 kr. (forenkling samt besparelse)
• Synshallerne får penge for den ydelse vi leverer
• Forhindre omgåelse af reglerne (vurdering af kundetype ikke mulig)
• Alle kunder kan behandles ens
• Mulighed for at registrere ikke afgiftsberigtiget køretøjer fra dag et (6. juni 2012)
• SKATs kontrolfunktion minimeres betydeligt (kontrol er umuligt)
• Komplet implementering af DMR fra dag et, vil muliggøre nedlæggelse af SKATs
motorkontorer tidligere

Med disse forslag kan vi håndhæve lovteksten

