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L4, 2017 har nu i dag været igennem 1. behandling i 

Folketinget. 

Det skal generelt nævnes, at 1. behandlingen var præget 

meget af politiske diskussioner mere end stillingtagen til 

de enkelte elementer i lovforslaget. Der var stor fokus på 

beslutningen om ikke at omlægge registreringsafgift til en 

teknisk baseret afgift, som må siges at være ønsket fra 

flertallet af partierne. Derudover var der fokus på 

lovforslagets effekt på elbilsalget, hvor de forskellige 

partier måtte erkende sig uenige. 

Et af de væsentlige elementer at tage med efter 1. 

behandlingen er, at Socialdemokratiet stemmer for 

forslaget. Dette betyder alt andet lige, at lovforslaget (som 

det ser ud nu) forventes gennemført. Derudover var der en 

bred enighed om, at der efter dette lovforslag skal ro på 

markedet. Flere indikerede, bl.a. DF, at de ikke vil være 

med i nye forhandlinger om registreringsafgiften for det 

næste år.

Kun få bevægede sig decideret ind på de omtalte 

leasingstramninger, og de, som gjorde, var overordnet 

tilfredse med de foreslåede stramninger. Enhedslistens 

Rune Lund var dog en kende utilfreds med, at delen 

omkring finansiel leasing vil blive fjernet ved 

ændringsforslag. 

I forhold til den foreslåede indførsel af genberegning efter 

4 måneder blev det angivet af både Dennis Flydtkjær (DF) 

og af Skatteministeren, at det blev vurderet, at det var den 

passende tid – dels på grund af at "lukke hullet”, som de 

gerne omtaler leasingstramningerne, og dels for, at der var 

et sammenligningsgrundlag på bilmarkedet. 

Skatteministeren måtte også erkende, at det ikke er 

sikkert, at man rammer rigtigt med leasingstramningerne, 

da det er et kompliceret område, og benyttede dette som 

grundlag for den aftalte evaluering af lovforslagets 

påvirkning i 4. kvartal 2018. Han nævnte derudover også 

som svar til, hvorfor delen om finansiel leasing vil udgå af 

lovforslaget, at det er vigtigt, at lovforslaget er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Lovforslaget bliver nu sendt i udvalg, og den efterfølgende 

behandling af det ser planmæssigt således ud: 

27. oktober 2017: Frist for spørgsmål 

31. oktober 2017: Frist for ændringsforslag 

31. oktober 2017: Frist for svar 

2. november 2017: Politisk drøftelse 

2. november 2017: Betænkningsafgivelse

7. november 2017: Sat på dagsorden til 2. behandling 

9. november 2017: Sat på dagsorden til 3. behandling. 
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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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