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Praksisændring – integrerede børnesæder

Vi har tidligere gjort jer opmærksom på praksisændringen 

vedrørende integrerede børnesæder, hvor den 

afgiftspligtige værdi af en brugt personbil, der er synet og 

godkendt med integrerede børnesæder, kan nedsættes 

med 6.000 kr. pr. sæde i både nye og brugte køretøjer. 

SKAT har nu offentliggjort det endelige styresignal 

vedrørende afgiftsberegningen for brugte biler, der er 

synet og godkendte med integrerede børnesæder. 

I det endelige styresignal har SKAT ikke foretaget nogle 

ændringer i forhold til udkastet til styresignalet, der blev 

offentliggjort d. 21. december 2016. 

Det medfører, at vi kan bekræfte, at der efter anmodning 

kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor en 

brugt bil, der er synet og godkendt med integrerede 

børnesæder, er blevet afgiftsberigtiget den 14. oktober 

2013 eller senere. Fristen for reaktionen er 6 måneder, 

som regnes fra tidspunktet for offentliggørelsen af det 

endelige styresignal på SKATs hjemmeside. Styresignalet 

blev offentliggjort d. 7. februar 2017, hvorfor 

reaktionsfristen er d. 7. august 2017. Hvis denne frist 

bliver overskredet, kan der anmodes om en ordinær 

genoptagelse, dvs. 3 år efter angivelsesfristens udløb. 

Du kan læse styresignalet på her.

Første avancesag offentliggjort

Den 23. december udsendte vi en nyhedsmail omkring 

avancesagerne, hvoraf en af disse den 27. januar er 

blevet offentliggjort på SKATs hjemmeside. 

Landsskatteretten har fundet, at bevisbyrden for, at der er 

sket overflytning af avance, er SKATs. Landsskatteretten 

har i den pågældende sag givet selskabet medhold 

grundet manglende løft af bevisbyrden af SKAT. 

Vigtige elementer i afgørelsen:

Samlet handel

Avanceflytning kan udelukkende foreligge, hvis den 

foretagne prisnedsættelse ikke er et udtryk for forhandling 

i den isolerede handel, men er en del af en samlet handel 

med yderligere ikke-afgiftsbelagte elementer, og som 

indgår i denne samlede handel til en pris over 

markedsprisen. Dette betyder, at såfremt prisnedsættelsen 

kan forklares med en forretningsmæssig begrundelse, kan 

der ikke være tale om avanceflytning. 

Umiddelbart tidsmæssigt forbundne

Det er endvidere et krav for at løfte bevisbyrden for 

avanceflytning, at handlerne af den nye bil og udstyret skal 

være umiddelbart tidsmæssigt forbundne og i øvrigt 

betingede af hinanden (fx at bilen ikke kan købes til den 

aftalte pris, medmindre udstyr købes til den angive pris).

Bevisbyrde

SKAT har ikke kunnet fremlægge dokumentation for, at 

der mellem handlernes parter eksplicit er aftalt 

avanceflytning fra de afgiftsbelagte biler til ikke-

afgiftsbelagte biler eller udstyr. Endvidere er det ikke 

dokumenteret, at køber har været bevidst om, at priserne 

var fastsat således, at man opnåede en minimering i 

betaling af registreringsafgift. 

Fastlæggelse af markedspriser

SKAT fastlagde markedspriserne på udstyret på grundlag 

af forhandlerens internt fakturerede priser, priser fra en 

ekstern leverandør eller importørens vejledende 

udsalgspriser. Landsskatteretten finder ikke, at denne 

fastsættelse ikke kan danne grundlag for fastsættelse af 

markedsudstyr, da der ikke er foretaget tilstrækkelig 

sammenligning med øvrige priser i markedet. 

SKAT fastlagde endvidere forhandlerens avance ved en 

gros-handler til 5.000 kr. og ved detailhandler til 30.000 kr. 

Landsskatteretten anfører, at SKAT ikke kan fastsætte et 

maksimalt beløb for avance, da denne ikke er foretaget ud 

fra en sammenligning med tilsvarende priser og avance i 

markedet. 

Vi skal gøre opmærksom på, at man har mulighed for at 

anmode om en genoptagelse, hvis man har modtaget en 

afgørelse fra SKAT om overflytning af avance, hvor denne 

sags udfald har kunnet medføre et andet udfald. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser om 

avancesagerne. Vi bidrager gerne til at få foretaget en 

vurdering/konkretiseret en tilbagesøgnings-/

genoptagelsesanmodning samt sikre et fremadrettet 

setup.
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Avancesagerne

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244551&vId=0
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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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