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Generelle kommentarer

EU-retligt

Skatteministeriet afviser blankt, at lovforslaget skulle give 

anledning til EU-stridige problemstillinger. 

Beskatningsgrundlaget af firmabiler

Der indgår ingen ændringer af beskatningsgrundlaget for 

firmabiler i lovforslaget. Genberegning af registreringsafgift 

som foreslået ændrer ikke på beskatningsgrundlaget for 

værdi af fri bil, der efter ligningslovens § 16, stk. 4 opgøres 

med udgangspunkt i bilens oprindelige nyvognspris.

Ombygning

Ombygning, så biler/motorcykler fremstår som nye, skal 

afgiftsberigtiges efter nyprisbestemmelsen efter REGAL §

7 a, stk. 5. Dette vil præciseret i et ændringsforslag. 

Opgørelse ved WLTP-metode

WLTP-metoden for beregning af brændstoføkonomi vil 

blive indarbejdet på et senere tidspunkt og ikke i dette 

lovforslag. 

Den forkortede høringsfrist

Den korte høringsfrist medfører, at SKM er åbne for at 

modtage senere høringssvar, der ligeledes vil blive 

behandlet og kommenteret.

Konkurrencestyrelsens input

Konkurrencestyrelsen anfører i deres høringssvar, at de 

foreslåede regelændringer isoleret set kan medføre 

begrænset incitament til at forhandle rabatter, hvilket 

potentielt kan medføre højere priser, også for forbrugere, 

ligesom de erkender, at genberegning vil påføre 

leasingselskaber en vis administrativ omkostning, der ikke 

tilsvarende pålægges andre aktører, fx forhandlere af biler 

(sælgere).

Udlån til ansatte

Udlån af køretøjer til ansattes privatbrug anses ikke for 

udlån af køretøjer i forbindelse med arbejdets udførsel. 

Ved arbejdets udførsel forstås alene medarbejdernes 

løsning af opgaver for virksomheden og dennes kunder. 

Gratis til rådighed 

Biler, der stilles gratis til rådighed i forbindelse med 

salgsfremmende kampagne, er omfattet af genberegning, 

hvis køretøjet er anskaffet med henblik på videresalg.

Overgangsordninger 

Leasing

Ingen reelle overgangsordninger antydes. Det anføres, at 

kun leasingaftaler, hvor en periode med betaling af 

forholdsmæssig registreringsafgift er påbegyndt på 

tidspunktet for lovforslagets fremsættelse den 3. oktober, 

vil kunne fortsætte efter hidtidige regler. Det angives dog 

ligeledes, at ved forlængelse af en sådan aftale vil de nye 

regler gøre sig gældende. 

— Det er ikke køretøjets første indregistreringstidspunkt, 

der er bestemmende for, om de hidtil gældende eller 

de foreslåede regler finder anvendelse.

— Det er tidspunktet for afgiftsperiodens påbegyndelse, 

der er afgørende – ikke hvorvidt der er indgået en 

bindende leasingaftale inden 3. oktober 2017.

Køb af biler

Den foreslåede overgangsregel i § 3, stk. 4 omfatter kun 

bindende købsaftaler, som er indgået mellem en 

forhandler og en slutbruger (forbruger).

― Det er ikke hensigten, at stelnummeret nødvendigvis 

skal fremgå af en købsaftale, for at den kan anses for 

bindende og omfattet af den foreslåede 

overgangsordning.

Valutabiler

Valutabiler, der er indregistreret før 3. oktober og 

videresælges efter 3. oktober, vil ikke være omfattet af de 

hidtidige regler i § 10, stk. 2 om loft af restafgift. Som vi 

læser det, vil de dermed skulle afgiftsberigtiges efter de 

nye foreslåede regler – dvs. markedspris. 

Nye krav til sikkerhedsstillelse for selvanmeldere

Sikkerhedsstillelse

De nye krav til sikkerhedsstillelse gælder for nye og 

eksisterende tilmeldinger. 

Det variable element

I forbindelse med det foreslåede variable element udtaler 

Skatteministeriet, at der ikke kommer til at indføres 

procentsatser, men nærmere en trinmodel fra SKATs side.
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Særligt for leasingbranchen

Beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget vil fortsat være prisen for bilen ved 

første indregistrering. Dette ændres ej heller som følge af 

genberegning. Dette er ligeledes angivet under "Specifikt 

omkring den foreslåede genberegningsordning i § 9 a". 

Matematisk beregning

Forslaget vedrørende en matematisk beregning allerede 

ved indregistrering afvises af Skatteministeriet, uagtet at 

man godkender en matematisk beregning i tilfældet, hvor 

der ved genberegning ikke er noget 

sammenligningsgrundlag. 

Risikofordeling af leasingydelse

Hvordan risikoen for yderligere leasingydelse fordeles 

mellem leasinggiver og leasingtager, er et aftalespørgsmål 

mellem disse parter. 

Forlængelse af aftaler

Forlængelse af leasingaftaler vil medføre, at leasingaftalen 

fra tidspunktet for forlængelse anses for en ny aftale og 

derved omfattet af de nye regler. 

Anvendelse af standardformularer

Det forventes, at standardformularerne vil indeholde 

muligheder for at vælge forskellige vilkår ved afkrydsning 

eller lignende. Der lægges op til, at det ikke skal være 

muligt at foretage ændringer, som ikke fremgår af 

standardformularen.

Tidligere godkendte standardkontrakter vil ikke kunne 

anvendes til indgåelse af nye leasingaftaler omfattet af § 3 

b, stk. 1 (igangværende leasingaftaler baseret på tidligere 

godkendte standardkontrakter vil fortsætte indtil endt 

leasingperiode – eller ved fornyelse af leasingperiode). 

Specifikt omkring den foreslåede 

genberegningsordning i § 9 a

Genberegning er et krav, uagtet om der betales fuld eller 

forholdsmæssig afgift. 

Efterregulering

Der skal ikke ske efterregulering for perioden før 

genberegning for leasingkøretøjer – dermed kan 

leasingselskaber have gavn af gode handler og 

flåderabatter i de første 4 måneder.

Kalendermåneder

Det oplyses, at der er tale om 4 kalendermåneder, og det 

har derved ikke betydning, hvor mange dage der er i en 

måned. 

Tilbagediskontering

Det ser ud som om, at bemærkningerne i høringsskemaet 

ikke stemmer overens med eksemplet i lovforslaget. 

Metoderne omkring tilbagediskontering forventes at blive 

præciseret i ændringsforslaget. Vi følger op på dette og 

vender tilbage, når der er nyt.

Eksport inden 4 måneder

Eksport af et køretøj efter endt leasingperiode på under 4 

måneder vil fortsat kunne ske uden afgiftsmæssige 

konsekvenser.

Flere genberegninger

Leasingselskaber, der anvender ordningen med 

forholdsmæssig registreringsafgift, skal derudover ved 

leasingperiodens udløb typisk afgiftsberigtige bilen som en 

brugt bil, hvis den ønskes afsat på det danske marked til fx 

en forbruger. Det er således korrekt, at der kan ske 

genberegning flere gange. 

Restafgift

Det fastholdes uden videre forklaring, at muligheden for at 

betale restafgift bortfalder. 

Intet sammenligningsgrundlag

Hvis der på genberegningstidspunktet ikke findes et 

sammenligningsgrundlag, vil det være muligt at tage 

udgangspunkt i den vejledende listepris for en tilsvarende 

ny bil og forudsætte afskrivning efter § 3 b, stk. 2. Det 

fremgår dog også af høringsskemaet, at man i et sådant 

tilfælde kan tage udgangspunkt i de til SKAT anmeldte 

standardpriser. 

Afgiftsfrit udstyr

Efterfølgende monteret afgiftsfrit udstyr skal ikke indgå ved 

genberegningen.

Bilforhandlers tolddataplade

Leasingselskaber eller bilforhandlere sidestilles ikke med 

slutbrugere, hvis indregistrering af bilen foretages via en 

bilforhandlers tolddataplade. Således skal der ikke i disse 

tilfælde ske genberegning.
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Beskatningsgrundlag 

Det bekræftes, at værdifastsættelsen i forbindelse med 

genberegning efter den foreslåede § 9 a vil skulle ske på 

helt samme måde som værdifastsættelsen efter den 

gældende bestemmelse i § 10, stk. 1.

Ændring i ydelse 

SKAT skal ikke godkende en ændring i leasingydelsen 

som konsekvens af genberegning.

Abonnement/mobilitetsløsninger

Abonnements-/mobilitetsløsninger, hvor der ikke er 

brugsret til en bestemt bil, vil ligeledes skulle 

genberegnes.

Sale/leaseback

Sale/leaseback-aftaler vil ligeledes være omfattet af 

genberegningsprincippet.

Det momsmæssige aspekt

Vi adspurgte beregning af momsfradraget ved 

erhvervsleasing, og om dette følger de almindelige 

momsmæssige principper ved genberegning, da dette alt 

andet lige vil medføre en forøgelse af momsfradraget. 

Skatteministeriet bekræfter ikke direkte denne påstand, 

men at der ikke ændres på beregning, afregning mv. af 

moms som følge af den foreslåede model med 

genberegning. Det er således fortsat de almindelige 

momsretlige principper, der gør sig gældende.

Skatteministeriet vurderer ikke, at kravet om genberegning 

vil medføre ændringer i momsprovenuet. 
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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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