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Genberegning

Blot for præcisering: Det er lagt op til, at genberegning 

efter § 9 a skal ske for alle nye køretøjer, som er eller efter 

deres anvendelse kunne være omfattet af periodeafgift 

eller anvendes til erhvervsmæssig udlejning eller 

erhvervsmæssigt udlån. Dette gælder både køretøjer på 

fuld afgift og på periodeafgift. 

Finansiel leasing og overskudsdeling

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi anser 

indskrænkningen mod finansiel leasing som yderst 

problematisk – specielt i forhold til seneste leasingpraksis 

og EU-reglerne. Dette indarbejder vi i høringssvar samt 

følger det i øvrigt tæt. Af minimum bør der implementeres 

overgangsregler med udskudt ikrafttrædelse, så 

virksomhederne har rimelig tid til at indrette sig. 

Hvordan skal man agere nu? Det er det helt store 

spørgsmål, hvor der reelt set ikke er et entydigt svar, når 

der er skabt så stor forvirring. Men som lovforslaget er 

formuleret, kan det ikke anbefales at igangsætte 

kontrakter på periodeafgift, hvor der er elementer af 

leasinggivers økonomiske risiko, som leasingtager hæfter 

for. 

At denne situation er ganske uholdbar for en hel branche, 

burde være åbenlyst, og det er svært at tro, det har været 

hensigten trods alt! Men så længe intet er be- eller 

afkræftet, kan man helholde sig til lovforslagets passus, 

som er ganske klar. 

Beskatning

Det er stadig vores holdning, at beskatningsprisen 

fastsættes ved 1. indregistrering. Men vi er også klar over, 

at der foregår drøftelser herom. 

Tidsplan

Der er fremsat udkast til tidsplan for skatteudvalgets 

behandling af L4, hvilket ser således ud:

• 25. oktober 2017: 1. behandling

• 27. oktober 2017: Frist for spørgsmål

• 31. oktober 2017: Frist for svar og ændringsforslag

• 2. november 2017: Politisk drøftelse og afgivelse af 

betænkning.
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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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