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Anvendelse af prøveplader

Nu er det snart muligt på vej hjem fra udlandet at få en bid 

brød med prøvepladerne på! 

Med vedtagelse af lov i går er det fra årsskiftet slut med at 

få beslaglagt en bil og få en regning på flere hundrede 

tusinde kroner, fordi man i en bil på prøveskilte har kørt en 

lille omvej i forhold til den direkte rute. De nye regler 

betyder, at der kan afviges fra den direkte rute, hvor 

omvejen er ubetydelig. Hvis for eksempel en bilforhandler 

har købt en brugt bil i udlandet og skal køre flere hundrede 

kilometer hjem, vil det blive accepteret, at chaufføren 

afviger nogle kilometer fra ruten for f.eks. at spise frokost. 

Hvis for eksempel den planlagte tur er på 2 kilometer 

mellem en klargøringshal og en udstillingshal, vil det ikke 

være lovligt at køre en omvej på for eksempel 10 kilometer 

for at besøge et supermarked. Omvejen skal være 

ubetydelig i forhold til den planlagte og direkte rute. 

"Med de nye regler vil vi forhåbentlig ikke se flere 

enkeltsager, hvor ellers lovlydige borgere straffes 

uforholdsmæssigt hårdt for mindre fejl” i følge 

skatteminister Karsten Lauritzen.

Overflytning af avance

Landsskatteretten har i to afgørelser taget stilling til om 

bevis for overflytning af avance fra nye biler til udstyr. 

Faktiske omstændigheder

SKAT havde afkrævet de to selskaber yderligere 

registreringsafgift for henholdsvis 868.788 kr. og 

1.048.319 kr. for perioden januar 2007 til 31. oktober 

2008. Selskaberne havde – ifølge SKAT – afgiftsberigtiget 

til en lavere værdi end bilernes almindelige pris inkl. moms 

og samlet avance på 9 % jf. registreringsafgiftslovens § 8, 

idet en del af den afgiftspligtige værdi i forbindelse med 

faktureringen af selskabernes køb af bilerne efter aftale 

med sælgerne blev overflyttet til samtidigt importeret, ikke-

afgiftspligtigt ekstraudstyr mv., hvorved statskassen blev 

unddraget. Dette bestred selskaberne naturligvis og gjorde 

gældende, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, 

at der var sket overflytning af avance.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten fastslår, at bevisbyrden påhviler SKAT 

ved bedømmelsen af, om der er foretaget overflytning af 

avance. Ifølge Landsskatteretten er kravene for at løfte 

bevisbyrden, at:

1. hvis det kan konstateres, at et nyt køretøj er købt til 

en lavere pris end den udenlandske forhandlers egen 

indkøbspris. Prisnedsættelse må dog ikke være et 

resultat af en konkret forhandling i den isolerede 

handel, men skal være betinget af en samlet handel, 

hvor tillige indgår øvrige elementer, der ikke er 

afgiftsbelagte, og som indgår i handlen til en pris, der 

ligger væsentligt over markedsprisen. 

Prisnedsættelsen må ikke konkret kunne forklares 

med en forretningsmæssig begrundelse.

2. handlerne af de nye biler og udstyret skal være 

umiddelbart tidsmæssigt forbundne og i øvrigt 

betinget af hinanden, således at bilen ikke kan købes 

til den aftalte pris, medmindre f.eks. udstyret købes til 

den angivne pris.

Landsskatteretten fastslår, at SKAT ikke kunne løfte 

bevisbyrden for, at der mellem parterne i de respektive 

handler var udtrykkeligt aftalt overflytning af avance ved at 

flytte avancen fra de afgiftsbelagte biler til ikke-

afgiftsbelagt udstyr. Det kunne heller ikke i sagen 

konstateres, at de fakturerede priser på bilerne ligger 

væsentligt under markedsprisen, og at priserne for 

udstyret ligger væsentligt over markedsprisen.

Vores vurdering

De to sager er interessante, idet de viser, at SKAT har 

svært ved at løfte deres bevisbyrde, når SKAT ønsker at 

statuere, at der er overflytning af avance. I sagerne var der 

intet interessefælleskab mellem parterne i de respektive 

handler, hvilket – efter vores vurdering – har været en 

medvirkende faktor til, at SKAT ikke kunne løfte 

bevisbyrden. Det er også værd at bemærke, at SKAT 

havde en lang række objektive beviser, der talte for 

overflytning af avance, men at det ikke var nok til at 

komme igennem med et krav om betaling af yderligere 

registreringsafgift.

Afsluttende er det værd at bemærke, hvordan SKAT blev 

interesseret i de omhandlede virksomheder. SKAT fandt 

ved en googlesøgning, at en af udstyrssammenhandels-

partnerne, som selskaberne i afgørelsen handlede med, 

ud over udstyrsvirksomhed også stod bag en 

bilvirksomhed, og denne bilvirksomhed var særdeles kendt 

af SKAT, og SKAT havde en kontrolmæssig interesse i 

denne bilvirksomhed. Da selskaberne handlede sammen 

med andre selskaber, der var i SKATs søgelys, blev 

SKATs interesse vakt, hvorfor det var medvirkende til, at 

SKAT indledte en kontrolundersøgelse af de i sagerne 

omhandlede selskaber.

I kan læse mere om de to lange afgørelser her og her:
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http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date:>{$DATE$-3M}&docId=dom-lsr-11-0299707-fullhttp://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date:>{$DATE$-3M}&docId=dom-lsr-11-0299079-full
http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date:>{$DATE$-3M}&docId=dom-lsr-11-0299079-fullhttp://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date:>{$DATE$-3M}&docId=dom-lsr-11-0299079-fullhttp://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date:>{$DATE$-3M}&docId=dom-lsr-11-0299707-full
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Læser du nyhedsmailen på 2. hånd, eller har du kollegaer, 

som skal modtage nyhedsmailen – så kontakt os. Vi 

opdaterer gerne vores database. Dog forbeholder vi os 

retten til at afvise "medlemskab" af hensyn til 

konkurrencebeskyttelse. 
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Informationen i dette nyhedsbrev er af generel karakter og kan ikke anses for eller sidestilles med rådgivning. 

Der bør således ikke disponeres på grundlag af dette nyhedsbrev. Vi anbefaler altid at søge professionel 

rådgivning i forhold til den konkrete situation.

Ved tilmelding af KPMG Acor Tax’ arrangementer eller nyhedsbreve beder vi om dine kontaktinformationer i form 

af navn, titel, virksomhed samt e-mailadresse. Vi indsamler og behandler oplysningerne for at kunne gennemføre 

arrangementer (f.eks. håndtering af tilmelding), og når vi udsender nyhedsbreve og invitationer til nye 

arrangementer, som du har skrevet dig op til. 

Du kan til enhver tid rette henvendelse til KPMG Acor Tax via taxmatters@kpmg.com og meddele, at du ikke 

fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os. 

Vi anvender også oplysningerne til statistiske formål. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver 

dem ikke til eksterne samarbejdspartnere.
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