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Høring af lov om registrering af køretøjer,
registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer
m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas
Skatteministeriet har den 30. juni 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR danske revisorer med anmodning om bemærkninger.
FSR har følgende kommentarer hertil:
Vi bifalder, at lovforslaget indeholder en række tiltag, som letter den
administrative byrde for erhvervslivet samt gør reglerne mere tidssvarende.
Lovforslaget indeholder dog også et forslag om, at SKAT i forbindelse med
inddragelse af prøveskilte, kan indføre en karensperiode, hvorefter virksomheder
som har fået inddraget prøveskilte, i en periode på op til 6 måneder ikke kan få
tildelt nye prøveskilte eller få fornyet eksisterende prøveskilte.
Ændringen skyldes, at Landsskatteretten i SKM2017.367.LSR fandt, at SKAT ikke
havde den fornødne lovhjemmel til at fastsætte en karensperiode.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at inddragelse af prøveskilte har
til formål at hindre misbrug af reglerne.
Det fremgår dog ikke af bemærkningerne til lovforslaget under hvilke
omstændigheder SKAT kan fastsætte en karensperiode for virksomhederne. Skal
en karensperiode fastsættes på baggrund af gentagne tilfælde af svig, eller er
det tilstrækkeligt, at en virksomheds prøveplader inddrages i enkeltstående
tilfælde? Vil SKAT desuden skelne mellem tilfælde, hvor der sker decideret svig
og tilfælde hvor prøveskiltene utilsigtet er anvendt uberettiget?

Fastsættelse af en karensperiode vil medføre en voldsom byrde for visse
virksomheder, hvis der i stedet skal ansøges om prøvemærker, og vil for den
berørte virksomhed have karakter af en straflignende situation.
Det bør derfor klart fremgå af lovforslaget i hvilke tilfælde SKAT skal have
hjemmel til at anvende reglerne, og under hvilke omstændigheder
karensperioden skal fastsættes, idet formålet med fastsættelse af en
karensperiode nødvendigvis må være at undgå fremtidig svig.
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