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L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love –
Eucaris kan dæmme op over for svindel med biler
Finans og Leasing støtter som tidligere oplyst lovforslaget men retter her fornyet henvendelse om et
element i lovforslaget, som vi først nu er blevet opmærksom på perspektiverne i.
Det drejer sig om lov om registrering af køretøjer § 17 a om registeret Eucaris. Dette register bør
anvendes til at forhindre svindel med biler.
Sagen er, at F&Ls medlemmer (leasingselskaber og bilfinansieringsselskaber) oplever, at deres
biler bliver stjålet og ført ud af landet.
Selvom vores medlemmer, evt. med hjælp fra politiet eller forsikringsselskabet finder frem til bilen i
et andet EU-land (typisk Øst-europa), er det ofte umuligt at få bilen udleveret. Det skyldes, at hvis
bilen på det tidspunkt allerede er indregistreret i det nye land og køber (måske en køber 2 eller 3)
kan siges at være i god tro, så ekstingveres (fortabes) vores medlems ejendomsret til bilen ifølge
retspraksis i det pågældende land.
For at løse denne problemstilling, håber vi på, at Eucaris også vil blive anvendt til, at man ved
indregistrering af brugte biler fra andre EU-lande, tjekker i det lands system, hvor bilen sidst har
været indregistreret, om bilen i dette land er meldt stjålet. Det vil umiddelbart bringe køber i ond tro
og i øvrigt sikre, at der ikke kan ske indregistrering i det land, den stjålne bil er eksporteret til.
Det er uklart efter lovforslagets ordlyd og bemærkninger jf. ordene ”et modul der indeholder
oplysninger om køretøjets ejere og brugere” (s.18) om der er tænkt på at anvende Eucaris på
denne måde. Hvis dette ikke er tilfældet, håber vi på, at Skatteministeriet vil arbejde i den retning i
samarbejde med relevante andre myndigheder fx politiet, og vi indgår meget gerne i videre dialog
om emnet.
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