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Folketinget har offentliggjort et supplerende høringsskema 

med kommentarer til et høringssvar fra AutoBranchen

Danmark. De fleste kommentarer henviser til allerede 

givne kommentarer til tidligere høringssvar, men 

nedenstående valgte Skatteministeriet at uddybe. 

Vedrørende demobiler kommenteres: 

Det bemærkes, at det er uden betydning i relation 

genberegningsreglen, om autoforhandlerne leaser eller 

køber demobilerne. Hvis bilerne leases, vil 

leasingselskabet være omfattet af genberegningsreglen, 

men denne regel vil også finde anvendelse i forhold til 

forhandlere, der køber demobilerne. Det skyldes, at det 

under alle omstændigheder er biler, der stilles til rådighed 

for ejervirksomhedens kunder i en vis, kortere periode, og 

som derefter videresælges. De hensyn, der ligger til reglen 

om genberegning, fører derfor også til, at denne type biler 

omfattes. 

Dette betyder således også, at såfremt en forhandler 

køber en demobil og betaler fuld afgift, vil der stadig skulle 

ske en genberegning efter senest 4 måneder. 

Vedrørende definitionen på "køb med henblik på 

videresalg" kommenteres:

Det er korrekt, at virksomheders egne biler, som alene 

anvendes af egne medarbejdere i forbindelse med 

udførelse af arbejdet i virksomheden, som udgangspunkt

ikke omfattes af bestemmelsen om genberegning. 

Udgangspunktet gælder alene, såfremt disse biler ikke 

købes og anvendes med henblik på videresalg. Firmabiler 

vil ikke skulle anses for anskaffet eller anvendt med 

henblik på videresalg, blot fordi virksomheden forventer, at 

firmabilflåden på et uvist tidspunkt i fremtiden vil skulle 

udskiftes. 

Derimod vil videresalg skulle anses for hensigten, såfremt 

det på anskaffelsestidspunktet er et hovedformål, eller et 

af hovedformålene er at sælge bilen efter kort tid med 

henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalget eller 

med henblik på at udskifte firmabilflåden, før en sådan 

udskiftning kan anses for begrundet i virksomhedens (eller 

de ansattes) egne, rimelige krav til bilerne.

Hvis der allerede på anskaffelsestidspunktet er indgået 

aftaler, der regulerer vilkårene for virksomhedens senere 

videresalg af firmabilerne, kan det være et indicium for, at 

videresalg har været et hovedformål på 

anskaffelsestidspunktet.

Skatteministeriet vurderer, at det er de færreste 

forbrugere, der kan opnå rabatter ved køb af biler, som 

kan sammenlignes med leasingselskabernes 

flåderabatter.

Vedrørende import af brugte biler kommenteres: 

Lovforslaget ændrer ikke på reglerne for fastsættelse af 

afgift på brugte importerede biler. Det bemærkes dog, at 

der efter EU-retten stilles krav om en individuel 

fastsættelse af afgiften for hver enkelte bil i forhold til 

lignende biler på det danske marked. En skematisk 

afskrivning vurderes af Skatteministeriet ikke at ligge inden 

for rammerne af EU-retten. 
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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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