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Rettelse af tastefejl på de gældende niveaulister

SKAT har meddelt, at der er foretaget nogle rettelser på 

niveaulisterne. Der er tale om tastefejl på 6 forskellige 

køretøjer – niveaulisterne er ikke blevet opdateret som 

sådan. 

Der er rettet tastefejl ved:

Personbiler

• Liste 1014 Audi Q5/SQ5

• Liste 1079 Opel Insignia

Varebiler

• Liste 1301 Citroën Xsara Picasso

• Liste 1310 Honda FR-V

• Liste 1320 Peugeot 307 Van

• Liste 1332 Toyota RAV4

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer er Motorregistret utilgængeligt 

tirsdag den 27. februar 2018 fra kl. 19.00 til onsdag den 

28. februar 2018 kl. 01.00.

Byretsdom om værditabsberegning og 

eksportgodtgørelse

Der er dags dato offentliggjort en dom fra Byretten, 

vedrørende ansøgninger om værditabsberegninger på ca. 

200 leasingkøretøjer på forholdsmæssig 

registreringsafgift, ved ophørte leasingkontrakter efter 

Registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 7, samt 

eksportgodtgørelse af disse køretøjer.

Byretten udtaler, at SKATs praksis med en frist på 1 

arbejdsdag ved ansøgning om værditabsberegning er 

berettiget. Det er således fortsat vigtigt, såfremt det 

ønskes, at man ved ophør af leasingkontrakter på 

forholdsmæssig afgift, omgående ansøger SKAT om en 

værditabsberegning.

OBS: Dette er fortsat ikke tilfældet ved genberegning, hvor 

SKAT automatisk foretager en værditabsberegning ved 

genberegningen i DMR. 

Herudover ligger Byretten fast, at det ikke er muligt at 

opnå eksportgodtgørelse efter § 7 b, stk. 1, såfremt 

køretøjet er afgiftberigtiget efter reglerne om 

forholdsmæssig registreringsafgift. 

Værditabsberegning ved ophør af leasingaftaler

Leasingselskabet i sagen havde en storkundeordning hos 

SKAT, hvor det fra SKATs side tydeligt var angivet, at 

fristen for ansøgning om værditabsberegning efter § 3 b, 

stk. 7, skulle indsendes senest 1 arbejdsdag efter ophøret 

af leasingkontrakten.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der i dommen var 

tale om ansøgninger dateret mellem 5 måneder og 2 år fra 

de respektive ophør af leasingkontrakter.

Selskabet anførte, at SKATs praksis måtte være i strid 

med Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, hvor der gælder 

en forældelsesfrist på 3 år. Byretten bemærkede dog 

hertil, at uanset at en vurdering af den residuale afgift kan 

medføre tilbagebetaling af registreringsafgift, hvis det viser 

sig, at der oprindeligt er betalt for meget, er der ikke ved 

ordningen tale om en ændring af et afgiftstilsvar eller 

godtgørelse af allerede betalt afgift, for hvilke der i medfør 

af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, gælder en 3-årig 

frist. Der er således intet til hinder for, at SKAT kan 

fastsætte en kortere frist. 

Byretten kommer frem til, ud fra en fortolkning af loven, at 

en sådan ansøgning skal foreligge på tidspunktet for 

ophøret af leasingaftalen. Byretten anerkender den af 

SKAT foretagne praksis, hvori ansøgning om 

værditabsberegning skal foreligge senest 1 arbejdsdag 

efter ophøret af leasingaftalen. 

Eksportgodtgørelse ved afmeldelse og udførsel af 

køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift

Sekundært behandlede Byretten spørgsmålet om 

mulighed for eksportgodtgørelse efter 

registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 1, for køretøjer der var 

indregistreret på forholdsmæssig afgift. Baggrunden herfor 

var, at der i en tidligere vejledning fra SKAT var angivet, at 

det "principielt" var muligt at opnå eksportgodtgørelse af 

køretøjer på forholdsmæssig afgift. Dette afviser Byretten, 

med henvisning til, at den tidligere vejledning fra SKAT, 

var i åbenbar strid med loven. 

Det fremgår af lovteksten i § 7 b, stk. 1, at der kan ske 

godtgørelse ved eksport, af køretøjer der er 

afgiftsberigtiget efter § 4-5 d, 29 og 29a, såfremt disse 

afmeldes køretøjsregistreret og udføres fra landet. 

Ud fra et snævert dansk synspunkt må dommen anses 

som værende korrekt. 

I forhold til EU-retten er dommen dog mere tvivlsom. 

I kan læse mere om denne dom her.
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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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