
© 2018 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
1

Der har endnu engang været stor fokus på bilbranchen fra 

politikernes side, hvor skatteministeren blandt andet har 

besvaret seks spørgsmål fra Skatteudvalget. 

Temaet for spørgsmålene har været provenu samt 

forbindelsen til antallet og typerne af solgte biler. 

Nedenfor er provenuopgørelse fra Skatteministeriet for 

perioden 2007-2016 angivet – bemærk hér, at tabellen 

udelukkende tager højde for afgifter; indtægter fra moms 

er ikke med i opgørelsen (ej heller Nox-, CO2- og 

svovlafgift): 

Som man kan se, har provenuet været stødt stigende 

siden 2009. 

Det kan i forlængelse af denne tabel nævnes, at 

skatteministeren i et andet spørgsmål har taget stilling til 

forholdet mellem indtægterne fra registreringsafgiften og 

antal nyregistrerede biler fra 2010-2016. Her bemærkes 

det, at hver bil registreret i 2010 afledte en afgift på 

gennemsnitligt 100.902 kr., mens gennemsnittet i 2016 lå 

på 89.448 kr. Hertil skal det nævnes, at antallet af 

nyregistrerede biler er steget fra 153.614 kr. i 2010 til 

222.475 kr. i 2016. Besvarelsen af disse spørgsmål giver 

de fleste kritikere svar på tiltale, når der ses en stigning i 

registreringsafgift samt en stigning i antallet af 

nyregistrerede biler. 

Mest solgte køretøjer og effekten af de seneste 

ændringer af registreringsafgiften

Skatteministeriet er ligeledes blevet bedt om at redegøre 

for de mest solgte bil- og motorcykelmodeller for at 

vurdere, hvorledes de seneste ændringer i 

registreringsafgiften har påvirket priserne på disse.

Skatteministeren henviser til Bilstatistik og DMR, hvoraf de 

tre mest solgte bilmodeller er hhv. Peugeot 208, VW Up! 

og Peugeot 308 i 2016. De mest solgte 

motorcykelmodeller er hhv. Yamaha MT-07, Keew ay RK 

og Kawasaki VERSYS 1000. 

Ved vurderingen af effekten af ændringerne til 

registreringsafgiften de seneste år har skatteministeriet 

vurderet, at det kun er tre ud af de ti mest solgt 

bilmodeller, for hvilke registreringsafgiften er blevet 

reduceret i forbindelse med de seneste nedsættelser. 

Udviklingen i pris på disse tre personbiler og motorcykler: 

kan ses i nedenstående tabeller:

I forlængelse heraf – registreringsafgiftsprovenu på 

salg af typiske elbiler

Dette lidt ældre spørgsmål har været ubesvaret i nogen tid 

grundet den nye aftale omkring udskydelse af 

indfasningen af registreringsafgift på elbiler og 

brændselscelledrevne køretøjer – som vi tidligere har 

beskrevet i en nyhedsmail. Det er ønsket oplyst, hvad 

registreringsafgiftsprovenuet på et typisk salg af elbiler 

forlyder på. Eftersom indfasningen er udskudt indtil et 

måltal på 5.000 elbiler fra 1. januar 2016 eller senest 1. 

januar 2019 samt indførslen af det midlertidige 

batterifradrag, vil provenuet på salget af de mest købte 

elbilmodeller se således ud: 
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Justering af den formelle brændstoføkonomi 

Det sidste spørgsmål søger en redegørelse for, hvorvidt 

nogle af de nysolgte bilmodeller har fået justeret den 

angivne brændstoføkonomi som følge af afsløringen af 

svindel med bilers udledning. Skatteministeriet har 

indhentet information herom fra Transport-, bygnings- og 

boligministeriet, som oplyser, at test foretaget af FIA 

(herunder FDM) viser, at det allerede fastsatte 

brændstofforbrug fortsat er uændret. Der foreligger 

således ikke informationer om, at nogen nysolgte

bilmodeller i Danmark har fået justerede deres formelle 

brændstoføkonomi nedad. 
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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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