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Genberegning af køretøjer der ikke er klausuleret, men 

indfriet til ny ejer

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at DMR ikke kan 

håndtere genberegning af køretøjer der fortsat ikke er 

blevet klausuleret og hvor køretøjet er indfriet til ny ejer i 

samme periode. 

Der er tale om de køretøjer der er indregistreret i perioden 

3. oktober 2017 – 16. november 2017. 

SKAT anbefaler at man gemmer sagerne, hvor dette er 

tilfældet, således genberegning kan foretages på disse, 

når der forhåbentligt er kommet en løsning. 

SKAT varsler opsigelse af stilstandsperioder

Tilbage i 2017 udsendte vi en nyhedsmail vedrørende 

SKATs styresignal SKM.2017.738.SKAT (se vedhæftede), 

der blandt andet ændrede praksis for brug af 

stilstandsperioder i leasingaftaler på forholdsmæssig afgift 

(REGAL § 3 B). Med dette styresignal ændrede SKAT 

praksis således, at leasingaftaler og standardaftaler på 

forholdsmæssig afgift ikke længere kan indeholde 

bestemmelser om "stilstandsperioder". I praksis ser man 

typisk leasingaftaler for de såkaldte 

"sæsonkøretøjer" indeholder en stilstandsperiode. 

Praksisændringen fik den konsekvens, at SKAT 

fremadrettet (fra d. 21. december 2017) ikke længere vil 

godkende leasingaftaler og standardaftaler på 

forholdsmæssig afgift der indeholder en stilstandsperiode. 

Vi er bekendt med, at SKAT har varslet 

storkunder/selvangivere om at slette de dele af den/de 

allerede godkendte standardaftaler der vedrører 

stilstandsperioden. 

Hvis de dele der vedrører stilstandsperioden ikke slettes 

fra standardaftalen inden den af SKAT fastlagte frist, kan 

aftalen ikke længere være at anse for godkendt af SKAT. 

Fristen er i SKATs varslingsbreve sat til den 1. juni 2018.

For mange vil det dog stadig være nødvendigt, at indgå 

aftaler med leasingtager der indeholder en 

"stilstandsperiode". Dette er stadig muligt, selvom 

leasingaftaler og standardaftaler på forholdsmæssig afgift 

ikke længere kan indeholde stilstandsperioder.

Leasingtager skal blot indgå to aftaler med leasinggiver –

En leasingaftale på forholdsmæssig afgift (den aktive 

periode) og en leasingaftale for stilstandsperioden (den 

passive periode), der er afgrænset fra leasingaftalen på 

forholdsmæssig afgift. 

Derudover er det vigtigt, at der ved udgangen af den 

aktive leasingperiode laves en reel afslutning og opgørelse 

for perioden. 

Vi bistår naturligvis gerne med gennemgang af jeres 

leasingaftaler så de er i overensstemmelse med den 

ændrede praksis for brug af stilstandsperioder jf. 

SKM.2017.738.

Usikkerhed om krav til dokumentation for 

værdifastsættelse til brug for genberegning

Vi bliver stadig mødt af spørgsmål til den dokumentation 

der skal foreligge for de fremfundne annoncerede handels-

/markedspriser til brug værdifastsættelsen i forbindelse 

med genberegning. Vi vil derfor for en god ordens skyld 

præcisere, at værdifastsættelsen i det klare udgangspunkt 

skal ske efter de almindelige regler for brugte køretøjer jf. 

REGAL § 10, stk. 1, hvorfor det er de samme krav til 

dokumentation der gør sig gældende. 

Dokumentation for de fremfundne handels-/markedspriser 

skal derfor blandt andet være de udsøgte annoncer, hvor 

man kan se hele annoncens indhold. SKAT vil være i sin 

gode ret til at afvise eller udfordre en mere lempelig 

dokumentation til brug for værdifastsættelsen. 

---oo0oo---

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. 

Automotive nyhedsbrev
20. marts 2018
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Automotive nyhedsbrev

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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