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Forslag
til

Lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer
(Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
§1
I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar
2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 696 af 8. juni 2017 og
senest ved lov nr. 1559 af 19. december 2017, foretages
følgende ændringer:
1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet
om urimelig handelspraksis), EU Tidende 2005, nr. L 149,
side 22-39«: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af
erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF, EU-Tidende 2014, nr. L
127, side 134«.

lægges, og om, at gebyret er tillagt udpantningsret, jf. § 107,
stk. 3, 1. pkt. Meddelelsen skal fremsendes således, at den,
som forsikringspligten påhviler, jf. stk. 4, har rimelig tid til
at agere på baggrund af meddelelsen ved at opfylde forsikringspligten i § 105, stk. 1, 1. pkt.
Stk. 6. Det er en betingelse for tegning af ansvarsforsikring for et motordrevet køretøj, at skyldige gebyrer, som forsikringstageren er pålagt i henhold til stk. 4, er betalt.
Stk. 7. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter
bestemmelser om gebyr for manglende opfyldelse af forsikringspligten, herunder bestemmelser om gebyrets størrelse
og betaling, og om administration af ordningen og hermed
forbunden pligtmæssig videregivelse af personoplysninger.«
3. I § 107, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Præmier for forsikringen«: »og gebyr i henhold til § 106, stk. 4,«.
Skatteministeriet

2. I § 106 indsættes som stk. 4-7:
»Stk. 4. Ejeren eller den person (brugeren), der har varig
rådighed over et motordrevet køretøj, som skal registreres
eller godkendes, kan pålægges et gebyr for manglende opfyldelse af forsikringspligten i § 105, stk. 1, 1. pkt. For motordrevne køretøjer, der ikke skal registreres eller godkendes, kan gebyret pålægges den, der bruger køretøjet eller lader det bruge på vej. For selvkørende motorkøretøjer, der er
omfattet af stk. 3, kan gebyret pålægges tilladelsesindehaveren. Gebyret kan pålægges for hver påbegyndt dag, det motordrevne køretøj er uforsikret.
Stk. 5. Gebyr efter stk. 4 pålægges af og skal indbetales til
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
(DFIM). Det er en betingelse for pålæggelse af gebyr, at der
til den, som gebyr kan pålægges, jf. stk. 4, forudgående er
blevet fremsendt skriftlig meddelelse om, at gebyret kan på-

§2
I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse
nr. 720 af 30. maj 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af
25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1431 af 11. december 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 17, stk. 2, indsættes efter »virksomhedstyper«: »m.v.«
2. I § 17, stk. 2, indsættes som nr. 8:
»8) Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).«
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§3
Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Folketinget, den 15. maj 2018
PIA KJÆRSGAARD
/ Erling Bonnesen

