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Tax Matters
Ny registreringsafgift m.v. på biler

Torsdag aften præsenterede VLAK-
regeringen og Dansk Folkeparti en ny aftale 
om registreringsafgiften. Den nye aftale får 
virkning for biler, som indregistreres fra 3. 
oktober 2017. 

Den nye aftale betyder:

- En nedsættelse af registreringsafgiften for 
personbiler og motorcykler. I dag betales der 
105 % af værdien op til 106.000 kr. og 150 % 
af den resterende værdi. De nye regler 
indebærer, at der skal betales 85 % af 
værdien op til 185.000 kr. og 150 % af den 
resterende værdi.

- En sanering af de eksisterende 
sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften. 
Afgiftsfradraget på 3.750 kr. for ABS og ESP 
bortfalder. Fradraget for selealarmer forhøjes 
til 1.000 kr. pr alarm op til 3 alarmer. 
Fradraget for 5 NCAP-stjerner forhøjes fra 
2.000 kr. til 8.000 kr.

- En forhøjelse af tillægget og grænserne for 
dårlig brændstoføkonomi i 
registreringsafgiften. Den nuværende grænse 
for tillæg/fradrag på 4.000 kr. er i dag 16 km/l 
for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler. Den 
nye grænse er hhv. 20 km/l og 22 km/l, 
samtidig med at afgiftstillægget for biler, der 
er under denne grænse, forhøjes til 6.000 kr.

Disse tre ændringer har forskellig indflydelse på 
de enkelte bilsegmenter. Små biler bliver 
generelt lidt dyrere, og mellemklassebiler bliver i 
omegnen af 8 % billigere. Store biler bliver 
ganske vist billigere, men afgiftssænkningen på 
værdien vil til dels blive reduceret af de ændrede 
grænser for brændstoføkonomi. 

Afgiftsnedsættelsen modsvares endvidere til 
dels af, at den grønne ejerafgift forhøjes for de 
biler, der omfattes af de nye regler. Ejerafgiften 
vil generelt for alle nye biler stige med 500 kr. pr 
år gældende fra 1. juli 2018. Hertil kommer, at 
satserne for vægtafgift, udligningsafgift og 
ejerafgift vil blive prisreguleret fra 2021 til 2025.

Til gengæld vil taksten for at køre over 
Storebælt blive sænket med i alt 25 %. 
Prisnedsættelsen kommer gradvist med start i 
2018.

For autocampere, veteranbiler og varebiler vil 
ændringerne umiddelbart indebære en 
afgiftsforhøjelse ved ny indregistrering af disse. 
Reglerne vil imidlertid blive udformet på en 
sådan måde, at afgifterne for disse biler samlet 
set holdes uændrede.

Leasing
Afgiftsreglerne for leasingbiler strammes. 
Hensigten er at sætte et loft over den 
afgiftsmæssige fordel, der opnås, som følge af 
at leasingselskaberne kan opnå flåderabat.

Konkret betyder dette, at der for biler, der 
indregistreres på forholdsmæssig afgift, skal ske 
en genberegning af afgiften ved videresalg eller 
senest efter 4 måneder. Genberegningen 
baserer sig på handelsværdien af 
leasingkøretøjet. Denne handelsværdi 
fastsættes efter den faktiske værdi på markedet, 
uanset hvad bilen blev handlet til, da den blev 
indregistreret fra ny. Den genberegnede 
forholdsmæssige afgift anvendes herefter for 
resten af leasingperioden.
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Endvidere bortfalder muligheden for, at en 
leasingbil ved udløb af leasingaftalen kan 
afgiftsberigtiges til restafgift baseret på den 
faktiske indkøbspris.

Herudover udgår reglen om, at den 
afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan 
overstige bilens oprindelige pris som ny.

Der indføres hjemmel om udarbejdelse af 
standardkontrakter, som bliver obligatoriske for 
danske leasingselskaber. 

Minimumssikkerhedsstillelsen på 200.000 kr. for 
selvanmeldere hæves til 500.000 kr. med plus et 
variabelt element afhængig af selvanmelderens 
afgiftstilsvar. 

På basis af den foreløbige, summariske 
beskrivelse af de nye regler for leasing kan der 
være elementer i regelændringen, der EU-
traktatmæssigt er problematiske. Vores 
nærmere vurdering heraf må imidlertid afvente 
den faktiske ordlyd og konsekvenser heraf af 
lovforslaget.
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