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Først og fremmest: intet konkret nyt omkring 

forhandlingerne, der pågår i øjeblikket!

Vi skal i øvrigt undlade at kommentere på rygter mv. 

omkring registreringsafgiften – de er fint gengivet i 

medierne, som for alvor har fået øjnene op for branchens 

dilemmaer. Dette afstedkommer samtidig en bredside og 

et virvar af forskellige input og ønsker fra branchen og 

aktører i og omkring branchen. Der bringes mange kegler 

ind i spillet i øjeblikket: tekniske afgifter, leasingbiler, 

reparationsgrænse, forhandleravance, transfer pricing, 

overgangsregler mv.

Analysen lige nu er, at det, som vil give bedst mening, er 

at få "ro på bagsmækken" med en afgiftsstruktur, som 

fungerer både system- og provenumæssigt. Der er fordele 

og ulemper ved alle strukturer, og sandheden er nok, at 

det bliver svært at udforme en afgiftsstruktur, der skal stå 

mål med den så berømte gini-koefficient. 

Det er klart, at bilsalget er gået i stå. Men slutsedlerne er 

bindende, og der er ikke noget i vejen for at indregistrere 

og levere biler nu. Dette vil selvsagt blive ud fra de 

nugældende regler. Med læren fra de sidste 

afgiftsændringer i registreringsafgiftsloven er udsigterne til 

overgangsordninger sparsomme. Det er klart, at fra en 

politisk aftale offentliggøres, til et lovforslag fremsættes og 

eventuelt vedtages, er der en periode, som skal tages i 

betragtning. Her har normen været, at loven vedtages med 

tilbagevirkende kraft, men ikke længere tilbage end fra 

datoen for fremsættelse af den politiske aftale eller 

lovforslag. Om dette er en kutyme, som lægges ned over 

en eventuel kommende ændring, vides ikke. 

Så længe en bil ikke er indregistreret, har den ikke fået sin 

afgiftsmæssige base for identitet. Så en naturlig adfærd for 

biler, som står klar til levering, er følgelig at vurdere, 

hvornår indregistreringen skal ske. 

Afgørelse om "specialindrettet bil"

Østre Landsret har netop truffet afgørelse i en ny sag 

omhandlende, hvorvidt et køretøj var at anse for 

"specialindrettet". Denne sondring er interessant set både i 

et moms- og skattemæssigt perspektiv. 

Østre Landsret fandt ikke, at den omhandlende bil var at 

anse for "specialindrettet" i skatteretlig forstand, hvilket 

medførte, at skatteyderen blev beskattet af værdien af fri 

bil. Afgørelsen bringer ikke meget nyt i forhold til 

fortolkningen af begrebet, om den bekræfter gældende 

praksis på området tidligere præciseret i de af SKAT 

udsendte retningslinjer i SKM2008.354.SKAT samt den 

tilhørende SKAT-meddelelse.

I den konkrete sag var der tale om en Toyota Hilux, hvor 

Østre Landsret udtaler følgende: 

"Efter bevisførelsen bestod den foretagne 

specialindretning af Toyotaen reelt kun i montering af et 

skuffemodul bag passagersædet og en rengøringsvenlig 

bundplade. (…) Det forhold, at der angiveligt var et 

erhvervsmæssigt behov for, at størstedelen af bilen forblev 

umøbleret – idet bilen hermed forblev velegnet til transport 

af bl.a. arbejdsværktøj, reservedele og grussække –

indebærer ikke, at bilen herved må anses for 

specialindrettet." 

Østre Landsret lagde videre vægt på, at bilen ikke var 

tilsmudset eller lugtende, at sideruderne ikke var dækket 

til, og at den ikke var forsynet med firmalogo eller 

lignende. 

Af sagen kan udledes, at til trods for den hensynsmæssige 

indretning i forhold til sagsøgtes erhvervsmæssige behov 

medfører et sådant behov ikke nødvendigvis, at køretøjet 

bør anses for specialindrettet. 
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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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