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Høringsuttalelse: Forslag til nye regler for beregning  av engangs-
avgift ved første  gangs  registrering av bruktimporterte kjøretøy

Vi viser til Deres brev av 26. januar d.å. med forslag til nye regler for beregning av engangsavgift ved
første gangs registrering av bruktimporterte kjøretøy.

Endringen er begrunnet i behovet for tilpasning til reglene under EØS-avtalen. ESA mener at gjeldende
fradragssatser ved fastsetting av engangsavgiften ikke gjenspeiler det faktiske verdifallet for brukt-
importerte kjøretøy presist nok.

Det nåværende norske systemet har en tilnærmet automatisert fastsettelse av engangsavgiften basert på
kjøretøyets alder, et system som er forutsigbart for den avgiftspliktige og har lave administrative kost-
nader. Ifølge EU-regelverket skal imidlertid også andre kriterier tas i betraktning, som kilometerstand,
kjøretøyets tilstand, merke eller modell. Det er et hovedpoeng i EU-reglene å utelukke at importerte
kjøretøyer kan bli diskriminert i forhold til bruktbiler i det innenlandske markedet.

Forslaget til endring innebærer at dagens system beholdes, samtidig som det åpnes for en alternativ
fastsettelse dersom den avgiftspliktige mener at fastsettelsen etter alder alene ikke er i overensstemmelse
med verdifallet på et tilsvarende brukt kjøretøy i den norske markedet.

Høringsnotatet antyder et årlig nivå på om lag 15 000 søknader om alternativ fastsettelse av avgift.

Statistisk sentralbyrå forutsetter at det i alle tilfelle hvor alternativ avgiftsberegning blir foretatt, også blir
foretatt omberegning av statistisk verdi i importdeklarasjonen. Dette er nødvendig for at innførselen av
brukte kjøretøyer skal bli registrert med korrekt verdi i statistikken.

Utover dette  har vi ingen anmerkninger til forslaget.
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