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Styresignalet "Leasing – betaling af forholdsmæssig 

registreringsafgift", hvis status har været uvis siden 

fremsættelsen af lovforslag L4, er nu blevet offentliggjort af 

SKAT. 

SKAT har vurderet, ud fra deres fortolkning af lovforslaget 

samt de dertilhørende høringssvar, at det som forlydende 

ikke var nødvendigt med en fornyet høring. Der er 

foretaget enkelte præciseringer og en enkelt lempende 

ændring fra udkastet til det endelige styresignal. 

Til forskel fra udkastet til styresignal fra den 2. oktober 

2017 er punkterne "Ændring af godkendte leasingaftaler –

herunder ubetydelige formfejl" og "Førtidig aftaleophør" 

udgået af det endelige styresignal. 

Det bemærkes dog i denne forbindelse, at den netop 

afsagte højesteretsdom, vi har beskrevet i en tidligere 

nyhedsmail, har haft stor indflydelse på netop ændring af 

godkendte leasingaftaler. 

Køberet og købepligt samt anvisningsret og 

anvisningspligt

SKATs hensigt med styresignalet er alene at fastslå, 

hvordan begreberne skal forstås og anvendes. Det 

præciseres i styresignalet, at SKAT kan undlade at 

godkende en standardaftale, som indeholder en køberet/-

pligt. Ved vurdering ses bl.a. på realiteten i 

leasingforholdet. Det er den samme vurdering, der 

foretages ved ansøgning for en faktisk leasingkontrakt. 

Det præciseres ligeledes i styresignalet, at en generel 

anvisningsret/-pligt efter SKATs opfattelse også giver 

mulighed for, at leasingtager kan anvise sig selv som 

køber. De standardaftaler, som indeholder en generel 

anvisningsret/-pligt, der allerede er godkendt af SKAT, kan 

fortsat anvendes med denne købsmulighed, ligesom dette 

gælder for igangværende leasingaftaler baseret på disse 

standardaftaler.

Ved ansøgning om godkendelse af leasingaftaler/ 

standardaftaler foretager SKAT en konkret vurdering af, 

om der er tale om et reelt leasingforhold, samt om 

leasinggiver også er den faktiske ejer af køretøjet. 

Stilstandsperioder

Som angivet i udkastet til styresignalet den 2. oktober 

ændrer SKAT praksis for stilstandsperioder i leasingaftaler 

og vil fremover ikke godkende dette. 

Der skal for hver aktive leasingperiode foreligge en ny 

godkendt leasingaftale, som ved udgangen skal opgøres 

og faktisk afsluttes. 

Allerede indgåede leasingaftaler med stilstandsperioder, 

eller som indgås op til tre måneder efter offentliggørelsen 

af dette styresignal, kan fortsat afvikles ud fra den hidtidige 

praksis. 

SKAT udsender på baggrund af dette styresignal brev til 

alle selvangivere om opsigelse af de dele af godkendte 

standardaftaler, som vedrører stilstand. Opsigelsen vil ske 

med tre måneders varsel. 

Styresignalet kan ses her.
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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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