
 

 

September 2020 

Skattestyrelsen iværksatte i 2019 en fokuseret ind-

sats over for bilejere med motorgæld. Siden har 

50.000 såkaldte varslingsbreve om nummerplade-

inddragelse fået bilejerne til at betale 130 mio. kr.  

Skattestyrelsen iværksatte i marts 2019 en målrettet indsats for at nedbringe an-

tallet af biler, der ikke har betalt periodiske afgifter på motorkøretøjer, som fx 

vægtafgift og grøn ejerafgift.  

 

Siden marts 2019 har Skattestyrelsen sendt 50.000 varslingsbreve til bilejere, der 

ikke har betalt motorafgifter. Varslingsbrevene informerer bilejerne om, at sagen 

sendes til politiet med henblik på nummerpladeinddragelse, hvis gælden ikke bli-

ver betalt. Brevene har betydet, at bilejere i den mellemliggende periode har ned-

bragt deres samlede motorgæld med 130 mio. kr., jf. figur 1.  

 

Indsatsen blev iværksat efter, at Skattestyrelsen på grund af systemmæssige ud-

fordringer ikke havde sendt oplysninger til politiet om nummerpladeinddragelse i 

perioden fra 2012 til 2019. I starten blev den fokuserede indsats håndteret gen-

nem en manuel proces, men sidenhen er processen blevet udbygget med en ro-

botløsning, der sikrer, at der nu kan oversendes langt flere data til politiet. Der er 

på nuværende tidspunkt omkring 135.000 biler, hvor bilejerne mangler at betale 

en eller flere periodiske afgifter til Skattestyrelsen. 

 
Figur 1. Antal varslingsbreve og betalte motorafgifter i mio. kr. som følge heraf 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Side 2 

Det har haft landsdækkende effekt at udsende varslingsbreve 

Tiltaget med varslingsbrevene har haft en effekt uanset, om ejeren er bosid-

dende i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Det fremgår af den regionale fordeling ne-

denfor, der fremhæver, hvor meget gæld bilejerne i de enkelte regioner har be-

talt, efter at have modtaget et varslingsbrev om nummerpladeinddragelse.  

 

Brevene har indtil videre indbragt den største betaling til statskassen i Region 

Hovedstaden på 37,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at det er regio-

nen, hvor flest bilejere har fået varslingsbreve. Bilejerne i Region Nordjylland 

modtog færrest varslingsbreve og er tilsvarende den region, hvor der er betalt 

mindst til statskassen. Her har borgerne samlet set nedbragt deres gæld med 

14,2 mio. kr., jf. figur 2.  

 

 
Figur 2. Betalt motorgæld på baggrund af sendte varslingsbreve samt antal sendte varslingsbreve, marts 2019-august 2020 

 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

 

Samlet set opkræver Skattestyrelsen ca. 34 mia. årligt i motorafgifter. I 2018 

blev ca. 99 procent betalt, heraf blev langt størstedelen betalt til tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

14,2 mio. kr. er betalt 

Region Nordjylland 

Ca. 5.800 varslingsbreve.  

26,5 mio. kr. er betalt 

Region Midtjylland 

Ca. 10.900 varslingsbreve. 

29,7 mio. kr. er betalt 

Region Syddanmark 

Ca. 11.300 varslingsbreve. 

37,6 mio. kr. er betalt 

Region Hovedstaden 

Ca. 12.400 varslingsbreve. 

21,6 mio. kr. er betalt 

Region Sjælland 

Ca. 9.500 varslingsbreve. 

129,6 mio. kr. er betalt 

Hele landet 

  www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  


