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Høringsfristen var i går, og herefter vil der være en 

periode, hvor der løbende vil blive afgivet svar på alle 

spørgsmålene fra høringen. Der er 1. behandling i 

Folketinget den 25. oktober 2017. Sidste frist for svar og 

ændringsforslag er den 31. oktober 2017 og afgivelse af 

betænkning og politiske drøftelse den 2. november 2017. 

Overgangsregler

Vi oplever stadig en del spørgsmål til overgangsregler –

specielt relateret til leasing. Det er vores klare opfattelse, 

at det er helt bevidst fra Skatteministeriets side, at 

skriftlige aftaler om leasing med leasingtager indgået forud 

for 3. oktober ikke er nævnt i overgangsbestemmelserne. 

Modsætningsvist har Skatteministeriet ved tidligere 

afgiftsændringer, hvor man har ønsket overgangsregler 

vedrørende leasingaftaler, indskrevet dette allerede ved 1. 

udkast. Ved L94, 2012 (den lov, som i princippet fjernede 

mindstebeskatningsprisen til grund for indregistrering) stod 

der følgende i overgangsreglerne, vores fremhævning:

"Stk. 3 er en overgangsordning for køretøjer, hvorom der 

er indgået skriftlig aftale om køb med slutbruger eller 

skriftlig aftale om leasing med leasingtager inden den 28. 

februar 2012. Disse køretøjer afgiftsberigtiges efter de 

hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 8, hvis 

køretøjet anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret 

senest den 31. juli 2012."

Således er det vores holdning, at der ikke med L4 fra 

lovgivers side er ønsket overgangsordning for 

leasingaftaler, hvor der ikke er påbegyndt en afgiftsperiode 

(altså hvor bilen er ikke kommet på plader).

Nye køretøjer på fuld afgift –

genberegningsforpligtelse

Nye køretøjer på fuld afgift bliver også omfattet af 

genberegning, når de udlejes eller leases. Vi har rejst tvivl 

om, om der er pligt til at genberegne og afregne den 

genberegnede afgift, hvis indregistrering sker på 

forhandlerens frem for leasingselskabets tolddataplade. Vi 

har fået bekræftet, at sondringen mellem 

genberegningspligt og ikke-genberegningspligt beror på 

ejeren af bilen og ikke på, hvem der har indregistreret 

bilen. Dermed skal et leasingselskab, som har erhvervet et 

køretøj fra en forhandler (hvor forhandleren lader køretøjet 

indregistrere på dennes toldplade), foretage genberegning 

med de dertilhørende forpligtelser, som det er lagt op til i 

lovforslaget. Forhandleren har "blot" solgt en bil og gjort 

udlæg for registreringsafgiften, som almindeligt. Denne 

løsningsmodel er derfor ikke umiddelbart anvendelig. Efter 

vores opfattelse er denne del af lovgivningen imidlertid 

med til at underbygge EU-stridigheden af lovgivningen.

Finansiel leasing – anvisningspligt/-ret til tredjemand

Der pågår en del drøftelse i øjeblikket omkring finansiel 

leasing og herunder anvisningspligt/-ret til tredjemand. Det 

er korrekt forstået, at lovgiver i lovforslaget afliver store 

dele af finansiel leasing, men stadig ser leasingaftaler med 

anvisningspligt/-ret til tredjemand som gangbare. Det skal 

dog bemærkes, at hvis leasingtager i sådanne aftaler 

pålægges helt eller delvis økonomisk risiko, vil det efter 

lovforslagets ordlyd ikke være gangbart i forhold til at 

betragte aftalen som en leasingaftale. 

Hvis der anvises til tredjemand, skal man efter vores 

opfattelse stadig iagttage reglerne om interesseforbundne 

parter samt situationer, hvor leasinggiver eller leasingtager 

"tilbagekøber" køretøjet fra tredjemand for at starte en ny 

leasingperiode op!
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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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