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København, den 7. maj 2012

L122 - Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter, Skatteudvalget den 30. april 2012.
Ovennævnte synsvirksomheder og organisationer (synsvirksomhederne), som til sammen repræsenterer mere end 85 % af de danske bilsynsvirksomheder, takker hermed for kommentarer til
power points til brug for foretræde for Skatteudvalget den 26.4.2012.
Synsvirksomhederne har taget kommentarerne til efterretning og har følgende kommentarer:
Synsvirksomhederne er ikke af den opfattelse, at der skulle være udviklet en forretningsmodel, der
gør det nødvendigt med det nye indgreb.
Ud fra tidligere korrespondancer, herunder møder med SKAT samt tidligere Skatteminister Peter
Christensen, har SKAT accepteret og er klar over, at synsvirksomhederne ikke kan udføre registrering eller omregistrering for mindre beløb end de allerede aftalt 200 kr. for registrering og 100 kr.
for omregistrering.
I det nye lovforslag er der foreslået 60 kr. for afmelding hvilket er blevet accepteret af synsvirksomheder.
Synsvirksomhedernes forslag om én enhedspris på 130 kr. er fastlagt ud fra en gennemsnitsbetragtning.
SKAT har tilkendegivet at, hvis der fra SKATs side skal ydes godtgørelse for alle registeringer vedrørende potentielle nummerpladeroperatørers køretøjer vil gennemsnitsbeløbet blive væsentlig
mindre end de 130 kr. Synsvirksomhederne kan ikke tiltræde en løsning hvor gennemsnitsprisen er
lavere end de 130 kr.
Synsvirksomhederne har taget kommentar om håndtering af sondring mellem virksomheder, der
kan autoriseres som nummerpladeoperatør og andre til efterretning. Synsvirksomhederne afventer
her SKATs liste over de virksomheder der kan autoriseres som nummerpladeoperatører.
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