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Høring - over forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v.
og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
Ved e-mail af 08-05-2013 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Ad § 11, stk. 7
Det fremgår, at forhøjelsen af grænsen for afgiftsfri genopbygning af biler skal gælde
fra og med den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2015.
Det er hensigten, bl.a. jf. bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, at forhøjelsen
gælder for biler, der færdselsskades fra og med den 1. januar 2014. Det er imidlertid
efter Advokatrådets opfattelse ikke særlig klart efter ikrafttrædelsesbestemmelsens
ordlyd, at skaden skal være indtruffet efter denne dato.
Som bestemmelsen er formuleret, kan den forstås sådan, at forhøjelsen også gælder
for biler, der er skadet før nævnte dato, men som først bliver vurderet efter datoen. I
øvrigt er bemærkningen til bestemmelsen tilsyneladende for snævert formuleret, når
den kun henviser til, at forhøjelsen gælder for biler, der ”færdselsskades”.
Forhøjelsen gælder også i andre tilfælde af skader, f.eks. en hærværksskade.
Derfor foreslås, at bestemmelsen og bemærkningen hertil ændres, så de får følgende
ordlyd:
§ 11, stk. 7: ”§ 6 har virkning for biler, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion,
ildebrand m.m., jf. registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1, indtruffet i perioden fra og
med den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2015.”
Bemærkningen til § 11, stk. 7: ”Det foreslås i stk. 7, at § 6 har virkning for biler, der
skades i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2015.”
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Ad § 11, stk. 13:
Det fremgår af sidste punktum, at der skal søges om godtgørelse for de omhandlede
varer senest den 10. juli 2013. Dvs. at virksomhederne kun har ganske få dage til at
udarbejde og indsende ansøgning om godtgørelse.
Det er efter Advokatrådets opfattelse vanskeligt at se nogen tungtvejende
begrundelse for denne meget korte frist. Det foreslås – bl.a. for at opretholde en
ensartethed vedrørende godtgørelse af afgifter – at lade de almindelige frister for
fremsættelse af ønsker om godtgørelse på afgiftsområdet, jf. skatteforvaltningslovens
§ 31, stk. 2, være gældende.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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