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Omkring overgangsordningen

Forklaringen fra Skatteministeriet på, hvorfor blandt andet 

leasingaftaler, hvor der ikke er påbegyndt en afgiftsperiode 

før 3. oktober 2017, ikke er omfattede af en 

overgangsordning, er følgende: Idet der er tale om en 

begrænsning af en utilsigtet afgiftsmæssig fordel, ville en 

forlængelse af mulighederne for en sådan udnyttelse også 

vil være uhensigtsmæssig. 

Det er på sin vis bemærkelsesværdigt, at Skatteministeriet 

kalder virksomhedernes ageren inden for fx § 10, stk. 2 for 

udnyttelse – det er vel blot en benyttelse?

Indregistrering på fx bilforhandleres tolddataplade

Det præciseres egentlig blot i bemærkningerne, at 

forhandlere og leasingselskaber ikke anses for 

slutbrugere, og dermed vil disses køb gennem en 

bilforhandler ikke ændre på den situation, at disse 

virksomheder bliver omfattet af genberegning for langt 

størstedelen af deres biler.

Finansiel leasing

Som det bemærkes flere steder, og som vi også har 

skrevet tidligere, vil der blive fremsat ændringsforslag om, 

at lovforslagets § 1, nr. 5 udgår. Dette betyder og 

bekræftes også, at det vil være SKAT, som skal foretage 

en konkret vurdering af, om der er tale om et reelt 

leasingforhold. Anskuer man dette i kombination med 

indførelse af standardkontrakter, er der intet, der er givet 

for (danske) virksomheder, der arbejder med fleksleasing. 

Det må antages, at SKAT til dels gennem styresignaler 

samt standardkontrakter vil "fiksere" mulighederne i 

forhold til, hvordan de er i dag. 

Genberegning efter 4 måneder – hvilken pris?

Skatteministeriet skriver, at det må lægges til grund, at 

professionelle aktører på bilmarkedet har en 

grundlæggende og god indsigt i værdidannelsen for de 

biler, som de handler med, og at værdiansættelsen derfor 

heller ikke vil være forbundet med praktiske problemer i 

det omfang, der gives udtryk for i høringssvarene. 

Dermed er udgangspunktet, at den afgiftspligtige værdi 

efter 4 måneder skal fastsættes efter principperne i § 10, 

stk. 1 (den samme metode, som gælder for brugte biler i 

dag). Virksomheder, der arbejder med disse regler, ved, 

hvordan dokumentationskravene er her! Udfordringerne 

bliver at leve op til disse på kørende flåder! Hvordan skal 

fx standen af en bil vurderes og dokumenteres efter 4 

måneder samt km-antal? Ved anvendelse af § 10 behøver 

der heller ikke at være en nøjagtig ligedan bil til salg i 

markedet i forhold til model eller udstyr. Efter § 10 skal der

blot udøves tillæg eller fradrag, således der fremkommer 

en sammenlignelig pris. 

Den faktiske videresalgspris er ikke relevant, da den kan 

afvige betydeligt fra den almindelige pris ved salg til bruger 

her i landet, som er kriteriet i § 10. Hvorvidt en sælger 

vælger at sælge et aktiv til mindre end handelsværdien, 

har ikke i sig selv nogen indflydelse på aktivets faktiske 

handelsværdi.

Som en afsluttende bemærkning hertil skal vi naturligvis 

gøre opmærksom på, at det også vil være muligt at 

anmode om en vurdering hos SKAT efter de 4 måneder!

SKATs systemer

Citat fra Skatteministeriets bemærkninger:

"Der må påregnes udviklingstid i forhold til de nødvendige 

ændringer i DMR. Såfremt systemtilpasningerne af DMR 

ikke er på plads, når de første genberegninger skal 

gennemføres, må SKAT manuelt håndtere disse. Dette er 

medregnet i de midler til administrative omkostninger for 

SKAT, som er afsat i aftalen”.
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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.

mailto:taxmatters@kpmg.com

