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Status på registreringsafgiften – det er politik!

Sidste år blev registreringsafgiften ændret for tredje år i 

træk. På tidspunktet for aftaletekstens offentliggørelse var 

der stor usikkerhed om, hvilke ændringer dette ville 

medføre, ligesom lovbehandlingen inkluderede et enormt 

antal bilag. Sidste års forhandlinger op til ændringen satte 

markedet i stå, og på baggrund heraf udtalte Dansk 

Folkeparti, at de ikke ville ændre på registreringsafgiften i 

2018. 

Dette er sat i et nyt lys efter et nyligt ministersvar på et 

spørgsmål fra Joachim B. Olsen fra LA. Svaret indeholder 

en økonomisk konsekvensberegning ved at afskaffe 

skalaknækket og i stedet lade biler afgiftsberigtige med 85 

% for hele bilens værdi. Denne beregning viser, at det vil 

koste statskassen omkring 100 mio. kr. efter tilbageløb og 

adfærd. Det således må anses som et mindre greb i 

lommen for statskassen. 

Den 8. april 2018 bragte Børsen en artikel herom, der igen 

har skabt røre i debatten om registreringsafgiften. Tallene 

fra Finansministeriet er forelagt i artiklen, sammen med 

kommentarer fra Cepos, der udtaler, at det vil være 

selvpineri, hvis man ikke får sænket den høje 

registreringsafgift til 85 %. 

Dagen efter udtalte Joachim B. Olsen meget kontant til 

pressen, at en fastholdelse af registreringsafgiften i dens 

nuværende opbygning, er ”penge ud af vinduet” og at LA 

har en forhåbning om, at der i Folketinget vil indfinde sig 

en vilje til at gøre det åbenlyst rigtige. 

Ændringen til en flad registreringsafgift var allerede på 

bordet ved sidste års forhandlinger, men blev som bekendt 

ikke gennemført. Finansministeren har ligeledes udmeldt 

sin skuffelse over, at dette ikke var en del af sidste års 

registreringsafgiftsændringer.

Det var dog en del af sidste års bagvedliggende 

aftalegrundlag, at man ikke ville lave flere ændringer i 

registreringsafgiften på denne side af valget. Dette 

bekræfter Joachim B. Olsen ligeledes til Børsen:

”Men jeg må være ærlig at sige, at da vi lavede den 

seneste ændring af bilafgifterne i efteråret, aftalte vi med 

Dansk Folkeparti, at der ikke ville komme flere sænkninger 

på denne side af valget.”

René Christensen, finansordfører i DF, har i denne 

forbindelse udtalt: 

”Man snakker ikke om bilafgifter offentligt. Bilafgifter er 

noget, man gør, og ikke noget, man taler om.”

Af samme årsag kunne Finans.dk i går bringe en artikel 

med fokus herpå, hvor Autobranchen Danmark udtaler sig 

om frygten for markedsforstyrrelser. En politisk debat i det 

offentlige rum kan have stor effekt på markedet, hvor tal fra 

2017 ligeledes viser, at bilsalget faldt drastisk i juli, hvor 

spekulationerne om registreringsafgiftsnedsættelser tog 

fart i medierne. 

Hvad denne offentlige debat vil medføre er svært at 

forudsige, men vi følger naturligvis med uden at blande os i 

debatten i øvrigt! 

Siden L4, 2017!

Sidste års ændringer med overskriften ”leasingindgreb” har 

haft en stor effekt på leasingbranchen i det første kvartal i 

2018. Bilbranchen udsender kvartalsvis en ”Blitz”, hvoraf 

det tydeligt fremgår, at de nye regler har resulteret i en 

tilbagegang af leasingaftaler. Det fremgår heraf, at antallet 

af privatleasingaftaler i 2018 er faldet med 37,4 % set i 

forhold til samme tid sidste år. På samme måde er 

erhvervsleasingaftaler faldet med 17,9 %. Der er dog 

begyndt at tegne sig positive tendenser nu. 

Det skal naturligvis holdes in mente, at der fortsat ligger en 

evaluering af de af nye regler i vente, når vi rammer fjerde 

kvartal i år. Hvad denne evaluering vil basere sig på ud 

over tal fra SKAT, er stadig usikkert.  

Vi modtager gerne input om jeres erfaringer med de 

nye regler, hvor de volder problemer, mangler mening, 

kunne gøres nemmere, mere smidige mv. Det er vigtigt 

at evalueringsteamet i Folketinget oplever, hvordan de 

nye regler påvirker branchen. 

Status på registreringsafgiften, siden L4, 2017

samt SKATs kontrolaktiviteter 2018
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SKATs kontrolaktiviteter 2018

SKAT udgiver hvert år deres kontrolaktiviteter for 

indeværende år i en publikation. Igen er biler og 

bilbranchen i fokus. 

Det synes at fremgå tydeligt, at kontrolaktiviteterne hos 

leasingbranchen holdes så åbne som muligt, sandsynligvis 

som en konsekvens af indførslen af 

genberegningsreglerne. 

SKAT har, som vi også tidligere har udmeldt, stor fokus på 

den korrekte værdifastsættelse, og denne fokus fortsætter 

naturligt ind i dette år. Den reorganiserede struktur hos 

SKAT, vil have stor fokus på prischeck af eksportkøretøjer 

samt kontrol af de virksomheder der eksporterer disse. 

Herudover angives det, at der vil være fokus på leasing af 

biler, hvor en intensiveret indsats gennemføres, for at 

kontrollere, om køretøjerne er afgiftsberigtiget korrekt. 

Kontrolaktiviteterne er angivet i skemaet nedenfor. 

Kontrolaktiviteterne synes at ligge i naturlig forlængelse af  

ændringer i registreringsafgiftsloven tilbage i oktober 2017. 

Se SKATs kontrolaktiviteter her.

---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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Titel Formål Aktivitetsbeskrivelse

Leasing af biler At kontrollere leasing af biler 

så afgiftsgrundlaget og 

beskatningsgrundlaget er 

korrekt. 

SKAT gennemfører en intensiveret indsats over 

leasingselskaber. Det kontrolleres hvorvidt køretøjerne er 

afgiftsberigtiget efter leasingreglerne. 

Skattegab –

Biler

At analysere efterretligheden 

vedrørende udbetaling af 

godtgørelse af 

registreringsafgift ved eksport 

af biler. 

Ud fra tilfældigt udvalgte stikprøver gennemføres kontroller i 

forbindelse med prischeck af eksporterede biler, toldsyn af biler 

til eksport og fysisk kontrol i virksomheder, som eksporterer 

biler. På baggrund af stikprøvekontrollerne analyseres 

regelefterlevelse. 

Udbetalingskon

trol –

eksportgodtgør

else af 

registreringsafg

ift

At analysere risici og foretage 

kontrol i forbindelse med 

udbetaling af godtgørelse af 

registreringsafgift ved eksport 

af biler. 

Gennem kontrol af udvalgte anmodninger (månedsangivelser) 

fra godkendte virksomheder, samt identitetskontroller, 

analyserer projektet risici i forbindelse med udbetaling af 

godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer.

17. april 2018
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http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/177/1879773.pdf
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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.

Kontakt KPMG Acor Tax automotive-team
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