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Foretræde for Skatteudvalget af Motorhistorisk Samråd og FDM
Med henvisning til det netop fremsatte lovforslag L29 vil Motorhistorisk
Samråd, sammen med FDM, godt bede om foretræde for Folketingets
Skatteudvalg med henblik på at orientere Skatteudvalget om de uheldige
konsekvenser der er blevet udkommet af vedtagelsen af L4 i 2017.
Såvel Motorhistorisk Samråd samt andre organisationer, gjorde Folketinget
opmærksom på konsekvenserne ved forhøjelsen af satsen for ringere
brændstofforbrug (den såkaldte brændstofafgift) ved import, for køretøjer
ældre end 35 år der ikke er veteran. Organisationerne gjorde dertil Folketinget
opmærksom på at man ville fjerne loftet over den afgiftspligtige værdi. Loftet
over værdien blev bibeholdt, men brændstofafgiften, ændrede man ikke.
I det efterfølgende år, har vi som frygtet set helt absurde afgørelser fra
Motorstyrelsen. Vi har set flere eksempler hvor registreringsafgiften for biler
ældre end 35 år der ikke er veteran, tillægges mellem 40 – 90.000 kroner i
brændstofafgift, oven i registreringsafgiften.
Motorhistorisk Samråd vurderer at der er tale om 2-300 afgiftsberegninger
årligt, der er ligeledes tale om køretøjer der typisk kører ca. 600-1.500 km om
året. Der er således ikke tale om noget stor provenu for staten, men en
uforholdsmæssig stor ekstra regning i afgift for den enkelte. I øvrigt på et
område hvor ejeren af køretøjet ikke på forhånd kender Motorstyrelsens
afgørelse om hvor vidt køretøjet der er 35 år, er veteran, med meget lav
afgift, eller dømmes af Motorstyrelsen til ikke at være veteran, med en deraf
følgende afgift der ikke er proportional med statens behov for at sikre et
rimeligt provenu, eller sikre miljøet ikke lider unødig overlast.
Konsekvenserne forsøges rettet op på med forslag L29, der netop er fremsat.
Vi må desværre konstatere at forslag L29 kun forværrer forholdene, og at man
ikke i nødvendigt omfang imødekommer de høringssvar der er indgivet fra
vores organisation, såvel som andre organisationer.
Med den baggrund vil vi gerne anmode om foretræde for Skatteudvalget på
deres møde torsdag den 8. november 2018.

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).

