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Lovforslaget har nu været igennem 2. behandling i 

Folketinget, hvor der hverken var nogen afstemninger, 

indsigelser eller bemærkninger til ændringsforslagene. 

Lovforslaget går derved direkte til 3. behandling og er 

således færdigbehandlet af skatteudvalget.

3. behandlingen foregår derved som planlagt på torsdag 

den 9. november.

Ændringsforslag vedrørende standardformularer

Skatteministeriet har stillet endnu et ændringsforslag i 

bilag 34, der går på, at fristerne for offentliggørelse af 

standardformularerne ændres fra 1. april 2018 til 1. januar 

2019, samt at fristen for den obligatoriske anvendelse af 

disse ændres fra 1. maj 2018 til 1. februar 2019. 

Skatteministeren har taget henvendelserne og 

høringssvarene til eftermæle og tillader nu en længere 

periode til udarbejdelse af disse. 

Bemærk dog, at dette ændringsforslag er stillet til 3. 

behandling og således ikke ved 2. behandlingen er blevet 

godkendt af Folketinget. Læs ændringsforslaget her.

Suspendering af niveaulister

Til sidst skal det nævnes, at SKAT har udsendt et 

erhvervsnyhedsbrev om, at niveaulisterne til 

værdisættelse af motorkøretøjer ikke ajourføres som 

planlagt i morgen den 8. november på grund af 

lovforslaget L4. Det er SKATs overbevisning, at såfremt de 

foretog den planlagte ajourføring, ville listerne allerede ved 

den forventede vedtagelse den 9. november ikke længere 

være retvisende – dette grundet, at branchen allerede har 

reageret med ændrede udbudspriser i overensstemmelse 

med lovforslaget. 

Den næste ajourføring, der foretages af listerne, vil være 

ultimo januar 2018. 

Det skal bemærkes, at de gældende niveaulister 

suspenderes for så vidt angår handelsprisniveauerne pr. 

8. november 2017. I kan læse SKATs nyhed 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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