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Vi er gennem diverse forespørgsler blevet bekendt med, at 

der på et nyligt afholdt seminar for branchen er blevet 

videregivet fejlagtige oplysninger omkring mulighederne 

for at indregistrere køretøjer til retsafgift efter vedtagelsen 

af L4 samt opbevaringspligten for dokumentation af 

beregninger. 

Det skulle være blevet oplyst, at "adgang til at 

indregistrere køretøjer til restafgift ved leasingaftalens 

udløb bortfalder pr. 1. januar 2018". Dette er ikke korrekt! 

Det er, som vi tidligere har præciseret, muligt at indfri til 

restafgift på de leasingaftaler, der er påbegyndt før d. 3. 

oktober 2017. Dette er også bekræftet af SKAT. Hvilke 

kilder, arrangørerne eller oplægsholderne har anvendt, er 

vi ikke bekendte med, men det er i princippet også sagen 

uvedkommende.

Endvidere er opbevaringspligten for dokumentation 3 år!

Vi håber, ovenstående skaber klarhed for de af jer, der 

måtte være i tvivl efter deltagelse på seminaret eller 

generelt. 

Automotive nyhedsbrev
12. december 2017 

Retsafgift og opbevaringspligt

---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. 
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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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