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Skattestyrelsen udsender igen varslingsbreve 
om nummerpladeinddragelse til borgere og virk-
somheder, der ikke har betalt deres motorafgif-
ter. I perioden marts til december 2019 er der 
udsendt 15.000 varslingsbreve. 

 

På grund af systemmæssige udfordringer har Skattestyrelsen i en periode ikke 

kunnet sende oplysninger om nummerpladeinddragelse til politiet.  

 

I marts 2019 igangsatte Skattestyrelsen derfor en manuel indsats med udsen-

delse af varslingsbreve til borgere og virksomheder, der ikke har betalt deres pe-

riodiske motorafgifter såsom vægtafgift og grøn ejerafgift. I brevene varsles, at 

manglende betaling vil føre til, at Skattestyrelsen anmoder politiet om at klippe 

nummerpladerne på køretøjerne. 

 

Opgaven med oversendelse af oplysninger til politiet om de køretøjer, hvor gæl-

den ikke er blevet betalt, blev indledningsvis løst via en manuel proces. Proces-

sen er løbende blevet mere og mere automatisk, og en nyudviklet digital løsning 

gør det nu muligt at håndtere langt flere sager end tidligere.  

 

I perioden marts til december 2019 er der udsendt 15.000 varslingsbreve, og ef-

terfølgende er 7.000 køretøjer sendt til politiet til nummerpladeinddragelse. 

 
Figur 1. Antal sendte breve - og antal køretøjer oversendt til politiet 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen 

Anm.: På grund af betalingsfristen er der endnu ikke oprettet pladeinddragelser på de sidste 5.000 køretøjer. 

500

4.000

15.000

400

3.500

7.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Marts 2019 Juli 2019 December 2019

Breve udsendt Køretøjer sendt til politiet

Skattestyrelsen udsender 
15.000 varsler om nummer-
pladeinddragelse 

15.000 
Varslingsbreve 

Skattestyrelsen har i perioden marts 

til december 2019 udsendt 15.000 

varslingsbreve til borgere og virk-

somheder, der ikke har betalt deres 

periodiske motorafgifter. 



 

 

Side 2 

En stor andel betaler deres udestående  

Omkring 25 procent af de borgere og virksomheder, der har modtaget et varslingsbrev, 

har betalt deres udestående inden for betalingsfristen og har dermed undgået at få over-

sendt anmodninger om nummerpladeinddragelse til politiet.  

 

Yderligere ca. 25 procent har betalt deres udestående efter fristen, og deres pladeinddra-

gelsessager er derefter blevet trukket tilbage fra politiet. Udsendelsen af varslingsbrevene 

har dermed betydet, at motorafgifter for i alt 32 mio. kr. er indbetalt siden marts 2019.  

 
Figur 2. Motorafgifter betalt på baggrund af varslingsbreve, akkumuleret mio. kr. 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen 

 

I perioden fra 2012 frem til marts 2019 var det ikke muligt at oversende oplysninger til po-

litiet om nummerplader, der skulle inddrages.  

 

I alt mangler ejere til cirka 130.000 køretøjer endnu at modtage varslingsbreve. 
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