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Forslag til Lovændring vedrørende WLTP-metoden

Skatteministeriet har dags dato fremsendt et lovudkast til 

høring, vedrørende indfasningen af WLTP-

opgørelsesmetoden for brændstofforbrug. 

Skatteministeren udtalte i forbindelse med 

høringsprocessen i L4, at dette ville blive indført på et 

senere tidspunkt. 

Som lovudkastet ser ud på nuværende tidspunkt, ændres 

registreringsafgiftsloven således, at foreligger der en 

opgørelse efter WLTP-metoden, skal denne anvendes, 

dog korrigeret med en fast faktor på 1,21, så 

afgiftsniveauet i gennemsnit fastholdes det nuværende 

niveau. Af udkastet fremgår det, at dette forventeligt 

træder i kraft fra den 1. september 2018, dog først 1. 

september 2019 for varebiler. 

Lovudkastet er sendt i høring med frist til den 20. april 

2018.

Automatisk ”afgift retur” ved genberegning

Med L4, 2017 fik vi som bekendt nye regler for beregning 

og afregning af registreringsafgift for leasingbiler samt 

biler, der ejes af bil-branchen. Formålet var som det 

endvidere er bekendt, at øge afgiftsbyrden på disse biler 

uden de danske regler kom i kollision med EU-reglerne. 

Hvorvidt sidstnævnte er opfyldt behandles i øjeblikket af 

EU-Kommissionen på baggrund af en klage over de 

danske regler strider mod EU-traktatens regler. Imidlertid 

det ser ud til, at DMR også indeholder fejl, der er imod de 

regler, der blev vedtaget ved L4.

Systematikken bag L4 er,

• At der senest efter 4 måneder efter 1. indregistrering 

skal vurderes genberegning af den afgiftspligtige værdi 

af køretøjet

• Skal der ske genberegning kan der samtidig hermed 

og efter anmodning for køretøjer omfattet af 

forholdsmæssig afgift foretages en opgørelse af 

afgiftsdifference (afgift retur), hvis bilen kun har haft et 

begrænset afgiftsforbrug på de 4 måneder (mindre end 

7%).

Som anført er reglerne om afgift retur en ”kan-regel” og 

ikke en ”skal-regel”. Der er således efter reglerne ikke 

tvang for ejeren af leasingbilen til at opnå afgift retur, hvis 

ejeren af den ene eller anden årsag, fx administrativ 

ressourcebelastning, ikke ønsker dette. 

Imidlertid er DMR blevet indrettet sådan, at det ikke kan 

undgås, at følge proceduren for afgift retur. Dette 

indebærer, at statskassen påtvinger nogle leasingejere at 

få penge retur, som de ikke har ønske om at få retur.

Vi har for godt en måned siden påpeget dette over for 

Skatteministeriet. Problemet er endnu ikke løst, men når 

der tages action herpå regner vi med, at det kan løses 

nemt, f.eks. ved en forholdsvis simpel feature i DMR, hvor 

ejer ved et "kryds" eller ”tick the box” kan fravælge afgift 

retur. 

Vi følger løbende op på dette i vores dialog med 

SKAT/Skatteministeriet.

Skatteministeren afviser, at SKATs 14 dages praksis 

ved eksport af køretøjer er i strid med EU-retten

Skatteministeren har taget stilling til et udvalgsspørgsmål i 

Folketinget, vedrørende SKATs nyere praksis om 

strakskontantsalg af biler til eksport efter 

selvanmelderordningen, der i praksis betyder, at biler kan 

tilbageholdes i 14 dage, inden de kan eksporteres. 

Skatteudvalget har i spørgsmål til Skatteministeren pålagt 

EU-retten enorm vægt, herunder hvorvidt en sådan 

praksis kan siges at udgøre en ulovlig hindring for EU’s 

frie bevægelser, samt EU-domstolspraksis der forbyder 

skattemyndigheder over for virksomheder, som ikke er 

under mistanke for uberettiget udførsel, at pålægge 

eksportrestriktioner af hensyn til statskassen.

Skatteministeren er af den holdning, at eftersom Danmark 

ikke er EU-retsligt forpligtet til at udbetale 

eksportgodtgørelse, kan der heller ikke foreligge EU-

retslige problemstillinger ved de nationale krav, som der er 

opstillet af SKAT.

Det afvises således af Skatteministeren, at SKATs praksis 

på nogen måde er i uoverensstemmelse EU-retten eller 

forvaltningsretten. 

Vi har i spænding afventet dette ministersvar, hvor det må 

siges, at Skatteministeren har svaret forventeligt, som det 

generelt er tilfældet når EU-retten kommer i spil ved 

registreringsafgift. 

Nyhedsbrevet fortsætter på næste side
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Dette ministersvar kan helt klart udfordres, blot set i lyset 

af EU-domstolens seneste afgørelse i Wind 1014 og Kurt 

Daell. Se vores daværende nyhedsbrev for uddybende 

herom. 

Her konkluderer EU-domstolen, at en 

forhåndsgodkendelsesordning vedrørende 

forholdsmæssig registreringsafgift samt den praksis der 

forelægger, hvor den fulde afgift skal erlægges før 

ibrugtagning, er en restriktion af tjenesteydelsers frie 

bevægelighed. Uagtet at denne dom vedrørte et andet 

område af SKAT praksis, er der flere paralleller der kan 

drages herimellem. Alene henset hertil må vi 

grundlæggende erklære os uenige i Skatteministerens 

svar til dette spørgsmål.  

Se spørgsmålet og svaret her.

Retsvirkningen af prøveskilte

Landsskatteretten har for nyligt underkendt en afgørelse 

fra SKAT, vedrørende opkrævning af fuld 

registreringsafgift, på baggrund af ukorrekt anvendelse af 

prøveskilte efter dagældende registreringsbekendtgørelse 

§ 77, stk. 2. 

Klageren havde påført danske prøveskilte på et køretøj i 

Tyskland, og efterfølgende kørt dette over grænsen i 

Danmark, hvorefter denne blev stoppet af politiet. 

Klageren var ikke ansat i det selskab, der havde fået 

udstedt prøveskiltene. Køretøjet var på vej til selskabet, 

hvor det inden importen var bestemt, at denne skulle 

flexleases til en fastsat part. 

Landsskatteretten vurderer, at prøveskiltene skal 

inddrages, men endnu mere interessant at kørslens 

undtagelsesvise karakter ikke medfører, at der er sket 

ibrugtagning af køretøjet på færdselslovens 

anvendelsesområde. Det faktum at prøveskiltene blev 

anvendt ukorrekt, kan ikke føre til andet resultat. 

Det bemærkes ligeledes, at formålet med kørslen var 

sammenfaldende med et af de formål, som fremgik af 

dagældende § 77, stk. 2. 

Det interessante ved denne afgørelse er, at den efter de 

dagældende regler, udfordrede selve retsvirkningen af 

prøveskilte/prøvemærker, eftersom en ukorrekt brug af i 

disse godt nok medfører inddragelse af disse, men i et 

sådant tilfælde ikke medfører ibrugtagning på 

færdselslovens anvendelsesområde.

Vi bemærker dog i forbindelse med vedtagelsen af 

lovforslag L18, 2017, at Skatteministeriet formodes at 

have vidst, at denne afgørelse var på trapperne. I L18, 

2017 ændredes reglerne for prøveskilte, og paragrafferne 

herom der tidligere var i registreringsbekendtgørelsen, 

blev indskrevet direkte i loven om registrering af køretøjer. 

I forarbejderne til lovforslaget fremgår det, at 

retsvirkningen af ukorrekt brug af prøveskilte er, at 

køretøjet skal anses som ibrugtaget og således er pligtig til 

at afregne fuld registreringsafgift. 

Skatteministeriet har således proaktivt taget stilling til 

området for prøveskilte, hvorfor selve afgørelsen ikke kan 

tillægges værdi fremadrettet. 

Se afgørelsen her og forarbejderne til L18 her.

Lovforslag L172 om ændring af vejbenyttelsesafgift

Lovforslaget der er behandlet første gang den 13. marts 

2018, foreslår stigninger i vejbenyttelsesafgiften, som 

konsekvens af en ny satsstruktur fra 

Europakommissionen, der af Eurovignette-landende blev 

vedtaget ved protokol den 6. december 2017. 

Den foreløbige tidsplan for lovbehandlingen ser således 

ud:

13. Marts 2018 – 1. behandling

20. Marts 2018 – Frist for spørgsmål

3. April 2018 – Frist for svar og ændringsforslag

5. April 2018 – Politisk drøftelse og afgivelse af 

betænkning.

For mere om lovforslaget, se her.

DMR utilgængeligt tirsdag aften

Grundet opdateringer af DMR, vil systemet være 

utilgængeligt tirsdag den 27. marts i tidsrummet 19.00 –

01.00.

---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. 
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http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/173/svar/1476797/index.htm
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2271427&vid=0&lang=da
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l18/20171_l18_som_fremsat.htm
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L172/som_fremsat.htm
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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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