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Forslag
til

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven1)
(Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af
eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil)
§1
I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 177
af 25. februar 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1126 af 19.
november 2019, foretages følgende ændringer:
1. I § 5 b, stk. 1, nr. 1, ændres »2016-2019« til:
»2016-2020«.
2. § 5 b, stk. 1, nr. 2, ophæves.
Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.
3. I § 5 b, stk. 2, 1. pkt., ændres », på 40.000 kr. ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 og på 77.500 kr. ved
køretøjets anmeldelse til registrering i 2020« til: »og på
40.000 kr. ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019
eller 2020«.
4. I § 5 c, stk. 2, nr. 1, ændres »2016-2019« til:
»2016-2020«.
5. § 5 c, stk. 2, nr. 2, ophæves.
Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.
6. I § 5 c, stk. 3, 1. pkt., ændres », på 40.000 kr. ved bilens
anmeldelse til registrering i 2019 og på 77.500 kr. ved bilens
anmeldelse til registrering i 2020« til: »og på 40.000 kr. ved
bilens anmeldelse til registrering i 2019 eller 2020«.
§2
I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august
2019, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1583 af 27.
december 2019, foretages følgende ændring:

1)

1. I § 16, stk. 4, indsættes som 15. pkt.:
»I perioden fra og med den 1. april 2020 til og med den
31. december 2020 nedsættes den årlige skattepligtige værdi
af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne
biler, jf. registreringsafgiftslovens §§ 5 b-5 d, med 40.000
kr.«
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2020.
Stk. 2. § 1 har virkning fra og med den 1. januar 2020.
Stk. 3. § 2 har virkning fra og med den 1. april 2020.
Stk. 4. Den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, har krav på tilbagebetaling af en
eventuel afgiftsdifference, der måtte opstå for køretøjer, som
i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 31.
januar 2020 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens §§ 5 b eller 5 c, men som efter lovens ikrafttræden skal afgiftsberigtiges efter de satser
og med de fradrag, som følger af § 1. Efter lovens ikrafttræden tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen afgiftsdifferencen til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv
har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes mod
den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Der kan ikke ske tilbagebetaling af afgiftsdifference, hvis der i perioden fra og med den 1. januar 2020
til og med 31. januar 2020 er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b-7 d.
Stk. 5. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 5 b eller 5 c i perioden fra og med
den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2019, og
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hvor der i januar 2020 er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b-7 d, efterreguleres eksportgodtgørelsen efter den 1. februar 2020 beregnet efter de satser, der fremgår af lovens § 1, og told- og
skatteforvaltningen opkræver et eventuelt forskelsbeløb hos
den, der har modtaget eksportgodtgørelsen.
Stk. 6. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 5 b eller 5 c i perioden fra og med
den 1. januar 2020 til og med den 31. januar 2020, og hvor
der efter den 31. januar 2020, men inden en eventuel regulering af registreringsafgiften efter stk. 4 er foretaget, er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b-7 d, behandles anmodningen først, efter at
denne regulering er foretaget. Anmodningen om eksportgodtgørelse behandles med anvendelse af de satser, som
fremgår af lovens § 1.

Stk. 7. Tilbagebetalingskrav efter stk. 4 forfalder den 31.
maj 2020 og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1, medmindre kravet ikke kan opgøres endeligt på dette tidspunkt.
Stk. 8. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2020 efter § 16 i lov om kommunal
indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for
kommuneskat og kirkeskat for 2020, der følger af denne
lovs § 2.
Stk. 9. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 8 fastsættes af social- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende
indkomståret 2020, der foreligger pr. 1. maj 2022.
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