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Som opfølgning på de såkaldte avancesager kan vi nu 

orientere om, at SKAT har udarbejdet UDKAST til 

styresignal "Genoptagelse – Flytning af 

registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til 

eftermonteret udstyr eller byttebiler – udkast til 

styresignal".

Hvilke sager kan genoptages?

Berørte virksomheder, der er blevet efteropkrævet 

yderligere registreringsafgift af SKAT begrundet i 

overflytning af avance, kan på baggrund af 

Landsskatterettens afgørelse anmode om genoptagelse 

og eventuel tilbagebetaling af for meget betalt 

registreringsafgift.

I virksomheder, hvor SKAT ikke har efteropkrævet 

yderligere registreringsafgift, men hvor der er ageret ud fra 

forkert praksis i relation til avance på henholdsvis stålet og 

ekstraudstyr er det vores klare holdning, at genoptagelse 

også kan ske. 

Hvilken periode?

Styresignalet lægger op til, at der kan ske genoptagelse 

ud over de almindelige 3 år, idet der er tale om en 

praksisændring i SKATs øjne. Ekstraordinær 

genoptagelse kan ske for sager, der vedrører 

afgiftsperioder fra 1. februar 2009. Skæringsdatoen den 1. 

februar 2009 er begrundet i, at SKAT anerkender, at det 

tidligere styresignal SKM2015.318.SKAT har nær 

tilknytning til indholdet af avancesagerne i bred forstand 

og således også sagerne, som blev afgjort i december 

2016. 

Vi imødeser SKATs indstilling positivt. 

Der er som altid en meget kort reaktionsfrist på disse 

udkast til styresignaler. Fristen for at afgive høringssvar er 

fastsat til den 23. september 2017. 

Når styresignalet er endeligt, og den endelige 

genoptagelsesfrist dermed er fastsat, vender vi 

selvfølgelig tilbage. Men som tidligere skrevet opfordrer vi 

til, at man allerede nu starter arbejdet med at vurdere, 

hvorvidt genoptagelse er mulig eller ej. Vi bistår naturligvis 

i denne proces samt opgørelse af krav mv. 
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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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