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Integrerede børnesæder

I oktober udsendte vi et nyhedsbrev om afgiftsberegningen 

af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede 

børnesæder. SKAT har nu offentliggjort et nyt udkast til 

styresignal vedrørende afgiftsberegning af disse brugte 

biler, der er synet og godkendt med integrerede 

børnesæder. 

SKAT ændrer nu sin praksis, således at den afgiftspligtige 

værdi af en brugt personbil, der er synet og godkendt med 

integrerede børnesæder, kan nedsættes med 6.000 kr. pr. 

sæde, og at beløbet ikke nedsættes med 

værditabsprocenten.

Der er tale om en praksisændring, idet fradraget for 

integrerede børnesæder tidligere alene har været 

beregnet for nye personbiler.

Praksisændringen betyder, at borgere og virksomheder, 

der har fået afgiftsberigtiget en brugt bil, der var synet og 

godkendt med integrerede børnesæder, nu kan anmode 

om genoptagelse og tilbagebetaling af for meget betalt 

registreringsafgift. 

Praktisk og vigtig information

Der er adgang til 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 reaktion herfor er 6 

måneder fra offentliggørelsen på SKATs hjemmeside. 

Nyheden blev offentliggjort den 21. december 2016, 

hvorfor fristen er den 21. juni 2017. Overskrides denne 

frist, er der adgang til ordinær genoptagelse, hvis 

anmodning herom fremsættes senest 3 år efter 

angivelsesfristens udløb. 

Anmodning om genoptagelse kan ske pr. mail til 

motorcenter@skat.dk eller ved at indsende en skriftlig 

anmodning til SKAT på adressen SKAT, Nykøbingvej 76, 

4990 Sakskøbing. 

Du kan læse udkastet til styresignalet på SKATs

hjemmeside.

Avancesagerne

Som vi kunne annoncere i sidste uge, er prøvesagerne 

omkring "flytning af avance" blevet afgjort. Der har været 

en del snak efter kendelserne. Vi ved stadig ikke, om 

SKAT ønsker at anke kendelserne (frist på tre måneder). 

Det har formentlig også den betydning, at de øvrige sager 

afventer behandling, før en endelig tilkendegivelse ligger 

fra SKAT. 

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at 

prøvesagernes udfald ikke kan tages til indtægt i forhold til 

de øvrige sager.

Vi skal endvidere 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 prøvesagernes udfald har kunne medføre et 

andet udfald. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser om 

avancesagerne og udkastet til styresignalet. Vi bidrager 

gerne til at få foretaget en vurdering/konkretiseret en 

tilbagesøgning/genoptagelsesanmodning samt sikre et 

fremadrettet set-up.
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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.

mailto:taxmatters@kpmg.com

