Motorkøretøjer

M otorkøretøjer

Tilgængelighed 20 år

Det skal du vide, før du starter:

Hvor køretøjet var registreret (toldkammer el. by)
Hvornår køretøjet var registreret (måned, kvartal eller år)
Fabrikat
Om køretøjet var fritaget for registreringsafgift eller ej

Hvor var køretøjet registreret?

I København

I provinsen

I København er der ført 2 rækker
protokoller:

I provinsen er der ført 1 række
protokoller.

•

•

•

Protokol over afgiftsfritagne
motorkøretøjer
Protokol over afgiftsberigtigede motorkøretøjer

Protokol over afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne
motorkøretøjer

Uanset om du leder efter et køretøj i Provinsen eller i
København findes protokollerne på Rigsarkivet og skal
bestilles frem via arkivdatabasen Daisy.
Rigsarkivet har protokoller fra følgende perioder:
1924-1980 for København
1924-1971 for provinsen
Nyere oplysninger findes i Motorafdelingen hos SKAT.

Protokollerne er i hele landet blevet ført af forskellige
myndigheder:
1924-63: 1. Forbrugsafgiftsinspektorat
1963-69: 2. Forbrugsafgiftsinspektorat
1969-72: Københavns Distriktstoldkammer 8
1972-80: Københavns Distriktstoldkammer 11
1980-84: Københavns Distriktstoldkammer 2 (Indre by)
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Motorkøretøjer
Registreringsafgiften for motorkøretøjer
blev indført i 1924 og fra og med 4. kvartal
i 1924, begyndte toldvæsenet at registrere
motorkøretøjer.

Præcise oplysninger - nemmere søgning
Jo mere præcise oplysninger du har, inden du går
i gang, des enklere bliver søgningen. Vær også
opmærksom på, at der bliver registreret flere og
flere biler som årene går.

De motorkøretøjer, som allerede fandtes, var
registreret hos politiet. Disse køretøjer blev i
løbet af det først års tid ført ind i protokollerne
for afgiftsberigtigede hhv. afgiftsfritagne
motorkøretøjer.

Oplysninger i protokollerne
Når du har bestilt den relevante protokol, kan du
finde mange forskellige oplysninger om et køretøj.

Registreringsafgiften blev fastsat af og indbetalt
til det lokale toldkammer. Registreringsafgiften
udgjorde en bestemt procentdel af køretøjets værdi og blev opkrævet, hver gang bilen/
motocyklen skiftede ejer.
Motorkøretøjer findes på Rigsarkivet
Protokoller for hele landet med oplysninger om
afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer
findes på Rigarkivet.
•
•

1924-1980 for København
1924-1971 for provinsen

Skal du bruge oplysniger om motorkøretøjer registreret i provinsen efter 1971 eller i København
efter 1980, skal du henvende dig til Motorafdelingen hos SKAT.

Søg i daisy

Protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne
motorkøretøjer indeholder oplysning om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løbenummer
Registreringsdato
Ejerens navn, stilling og adresse
Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
Mærke
Modelbetegnelse
Motornummer
Chassisnummer
Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)
Erlagt omsætningsafgift
Anmærkning

I nogle protokoller kan man også være heldig at
finde oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

Cylinderantal
Cylinderdiameter
Cylindervolumen
Karosseriets typebetegnelse
Antal personer bilen har plads til
Visse beregningstekniske oplysninger

Det er tilstrækkeligt at udfylde søgefeltet "Arkivserie" kombineret med årstal/ periode.
Med få klik finder du det arkivalie der dækker det relevante kvartal. I Provinsen kombineret med toldsted og i København kombineret med oplysningen om afgiftsfritaget hhv.
afgiftsberigtiget. For et eksempel:

