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Att.: Tina Grønlund (Tina.Gronlund@ft.dk)

Foretræde for Skatteudvalget af Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråd ønsker foretræde for Skatteudvalget den 26. oktober
2017, med følgende begrundelse:
For første gang siden 90’erne, er der med to fremsatte lovforslag mulighed for
en større revision af lovgivningen på afgiftsområdet, hvor det angår biler og
motorcykler ældre end 35 år. Såvel i L4 som i L18 ændres lovgivningen i
forhold til beregningen af selve afgiftsgrundlaget for historiske køretøjer.
Med udgangspunkt i et direktiv fra Europa-parlamentet, hvor det for første
gang er aftalt hvordan man definerer et historisk køretøj, er der en mulighed
for at harmonisere dansk lovgivning med de andre EU-landes lovgivning på
området.
Definitionen som aftalt i Europa-parlamentet adskiller sig på flere punkter fra
den ordlyd der bruges i dansk lovgivning, herunder den ordlyd der bruges i
lovforslagene L4 og L18.
Definitionen er i en vis udstrækning allerede implementeret i Danmark og
andre EU-lande, og vil danne grundlag for fremtidige beslutninger i EU.
De to forhold betyder at der nu er et historisk incitament til at få rettet de
skævheder, fejl og urimeligheder der i dag er i lovgivningen. Det er det vi godt
vil orientere udvalget om ved vores foretræde.
Derudover vil vi tilsende udvalget nogle spørgsmål til den nuværende
lovgivning på området. Besvarelsen af disse spørgsmål vil kunne fortælle os
hvorfor lovgivningen er som den er, og belyse overfor politikerne de
skævheder vi oplever i lovens tekster.

Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråd har til
formål at fremme bevarelsen
og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk
interesse i Danmark.
Samrådet varetager de tilsluttede foreningers fælles
interesser, dvs. overordnede
og generelle opgaver overfor
myndigheder, inden- og
udenlandske organisationer,
herunder medlemskabet af
den internationale veterankøretøjsorganisation:
Féderation Internationale Des
Vehicules Anciens (FIVA).

