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Dansk Told & Skatteforbund
TOLDUDVALGET

Att. Julie Broholm

4. december 2018

Vedrørende Høring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Dansk Told- og Skatteforbunds Toldudvalg har modtaget ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer i høring.
Toldudvalget har læst den nye bekendtgørelse og har nedenstående bemærkninger:
* Ingen bemærkninger til genindsættelse af EU-note.
* Ingen bemærkning til bestemmelse om speed pedelec i § 3, stk. 3.
* Ingen bemærkning til bestemmelse om veterankøretøjer i § 4.
* Ingen bemærkning til ændring af § 65.
* Ingen bemærkninger til ændringerne i § 99. Dog bemærker Toldudvalget, at der hverken i § 99 i bekendtgørelsen eller i § 17 i lov om registrering af køretøjer (LBK nr. 720
af 30. maj 2017), ses at være nogen bestemmelse om muligheden for at tilbagekalde
terminaladgange f.eks. i forbindelse med misbrug hos de i § 17 oplistede virksomheder,
eller at der kan udføres tilsyn med brugen af terminaladgange.
* Selv om det ikke umiddelbart er omfattet af høringen, vil Toldudvalget gøre opmærksom op, at det findes uhensigtsmæssigt, at Skatteforvaltningen ikke også har mulighed
for fysisk at inddrage nummerplader jævnfør §§ 105-107. Skatteforvaltningen er kompetencemyndighed på registrering af køretøjer m.v., og kan i øvrigt træffe beslutning
om afmeldelse af køretøjer og inddragelse af nummerplader, men kan ikke selv forestå
selve inddragelsen, selv om et givent køretøj træffes f.eks. i forbindelse med en toldkontrol ved grænsen m.m. eller i øvrigt anden kontrol udført af Skatteforvaltningen.
Det ses ikke at være en effektiv udnyttelse af myndighedsressourcer, at politiet skal tilkaldes i hvert tilfælde.
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Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail Kim.K.Andersen@skat.dk.
Med venlig hilsen
Jan Nørner
Faglig sekretær
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