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Den 13. december 2016 traf Landsskatteretten afgørelse i 

en sag om overflytning af registreringsafgiftspligtig avance 

ved salg af nye køretøjer. Sagen er her vedlagt. 

Det er blevet bekræftet af SKAT, at der bliver udarbejdet 

et styresignal med mulighed for genoptagelse tilbage i 

tiden som følge af Landsskatterettens kendelse. 

Vigtigt: Fristen på 6 måneder for anmodning om 

genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 

skal først regnes fra offentliggørelse af styresignalet. Det 

er derfor ikke nødvendigt at anmode om genoptagelse 

inden 13. juni 2017.

Vi bistår naturligvis med processen – så kontakt os, hvis I 

ønsker en vurdering af, om I kan omfattes af 

genoptagelsesmuligheden. 

Automotive nyhedsbrev
30. maj 2017 

Opdatering af avancesagerne (nyhedsbrev af 23. 

december 2016)

Kontakt KPMG Acor Tax automotive-team

Rune Grøndahl

Partner

rune.grondahl@kpmg.com

Mob: +45 5374 7079

Flemming Lind Johansen

Partner

flemming.lind@kpmg.com

Mob: +45 5374 7057

Sebastian Houe

Senior Manager

sebastian.houe@kpmg.com

Mob: +45 5374 7077

Camilla Staal

Senior Consultant

camilla.staal@kpmg.com

Mob: +45 5077 0922

Patricia Lam

Consultant

patricia.lam@kpmg.com

Mob: +45 5077 0936

Nikolaj Pihl

Assistant

nikolaj.pihl@kpmg.com

Mob: +45 5374 7083

---oo0oo---

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. 

mailto:Rune.Grondahl@kpmg.com
mailto:Rune.Grondahl@kpmg.com
mailto:Camilla.Staal@kpmg.com
mailto:Camilla.Staal@kpmg.com
mailto:Camilla.Staal@kpmg.com
mailto:nikolaj.pihl@kpmg.com


© 2018 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
2

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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