Registreringsafgift - Oplysningsskema til brug ved ansøgning om
afgiftsfritagelse af busser til plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner
Institutionens navn, adresse og telefonnummer

Kontaktperson med telefon nr. og e-mail
Institutionens CVR-nr.
Institutionens P-nr.
Beskrivelse af institutionen, herunder hvilken
lovgivning og §§, institutionen bliver drevet efter
Er institutionen godkendt af kommunen skal kopi
af sidste godkendelse vedlægges
Hvem er institutionens målgruppe?
Antal brugere / beboere
Er brugerne / beboerne visiteret?
Hvilken lovgivning og §?
Af hvem?
Er brugerne / beboerne visiteret til andre tilbud?
Hvilken lovgivning og §?
Hvor længe er brugerne / beboerne typisk
tilknyttet tilbuddet?
Hvor mange ansatte er der på institutionen?
 Hvilke personalekategorier?
 Hvor mange inden for den enkelte
kategori?
 Yderligere personale tilknyttet?
 Hvilket?
Har institutionen en hjemmeside på nettet?
Adresse? Eller en folder?
Oplysninger, som viser, at institutionen udfører
pleje og behandling der i karakter kan
sammenlignes med den pleje og behandling, der
foregår på plejehjem og ældrecentre.

Evt. supplerende oplysninger

Skemaet indsendes / afleveres sammen med godkendelsesskrivelse, folder og evt. uddybende oplysninger
til:
 Motorcenter Ålborg, Lyngvej 2,
 Motorcenter Odense, Lerchesgade 35,
9000 Ålborg
5000 Odense C
Att. Steen Aggerholm, Mail: Steen.Aggerholm@Skat.dk
Tlf.: 7238 4153
Eller
Att. Christina Rubin, Mail: Christina.Rubin@Skat.dk
Tlf.: 7238 2556

Att. Tom Jerwiarz, Mail: Tom.Jerwiarz@Skat.dk
Tlf.: 7238 9632

(institutioner beliggende i den øvrige del
af landet)

(institutioner beliggende i Midt- og Nordjylland)

Udskrift fra afsnit E.A.8.1.3.4 Busser i Den juridiske vejledning:
Busser, der bruges af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, og som eventuelt med reduceret
sædeantal anvendes til befordring af egne beboere er fritaget for afgift. Det gælder også, når bussen
anvendes til befordring af hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få
vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. En bus er en stor personbil (min. 10 personer), der
skal/vil kunne godkendes af synsvirksomheden som køretøjskategori M2. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 7 litra a
om afgiftsfritagelse for busser, som anvendes af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner.
Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af
mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at de med fuld "bestoling" opfylder den afgiftsmæssige
definition for busser efter REGAL § 5a, stk. 1. Det er derimod uden betydning for afgiftsfritagelsen, hvor
mange sæder, der er fjernet fra køretøjet (reduceret sædeantal). Fjernelse af sæder er ikke betinget af, at
der befordres beboere/klienter i kørestole. Bussen skal ikke nødvendigvis ejes af (tilhøre) plejehjemmet
eller institutionen. Et leasing-arrangement mellem forhandler og plejehjem vil eksempelvis også kunne
accepteres. En afgiftsfri bus kan ejes og anvendes af 2 eller flere plejehjem i fællesskab.
Lignende institution
Ved vurderingen af om en konkret institution kan anses for at være en lignende institution, bliver der taget
hensyn til, om




hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende
opholdet ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), og
der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig
pleje/behandling.

Der bliver ikke stillet krav om, at institutionen skal være en døgninstitution. Det betyder eksempelvis, at
dagcentre, der på en række områder har overtaget plejehjemmenes funktioner, kan benytte en afgiftsfri
bus, og at der i bussen kan medtages hjemmeboende ældre.
Hjemmeboende ældre, der er visiteret til en institution med det formål at få vedligeholdt deres fysiske eller
psykiske færdigheder, bliver dermed ligestillet med beboerne på plejehjem.
Ansøgere skal give en fyldestgørende beskrivelse af institutionen og institutionens behandling af
beboerne/klienterne m.m.
Bussen må kun anvendes til befordring af egne beboere/klienter. Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende
bussen alene til befordring af personalet i tilknytning til eksterne kurser, møder og lignende samt til indkøb
og varetransport. Bussen kan dog i visse tilfælde anvendes uden beboere, eksempelvis når bussen kører
tom den ene vej ved afhentning eller udkørsel af beboere.
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