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Der har været lidt stilhed på L4-fronten, siden vi i onsdags 

udsendte et nyhedsbrev herpå, men nu er der igen i dag  

kommet lidt yderligere afklaring fra Skatteministeriet 

vedrørende overgangsordningen for leasing.

I svaret på henvendelsen fra Finans og Leasing i bilag 29 

har Skatteministeriet taget stilling til et spørgsmål om 

lovforslagets ordlyd om genberegning ved forlængelse af 

igangværende leasingaftaler. 

Som Finans og Leasing har observeret, fremgår det af 

lovforslaget, at reglerne om genberegning skal gælde for 

nye køretøjer. Dette stemmer ikke overens med 

ændringsforslaget stillet af Skatteministeriet i bilag 21, 

hvorefter der ved forlængelse af leasingperioden 

påbegyndt inden 3. oktober 2017 skal ske genberegning. 

Denne uoverensstemmelse kan ligeledes findes i 

høringsskemaets side 80 i Skatteministeriets svar til FML's

høringssvar, hvor det til et spørgsmål om import af mere 

end 4 måneder gamle biler anføres, at "Da der er tale om 

en brugt bil, vil den afgiftspligtige værdi allerede efter 

gældende ret skulle fastsættes efter 

registreringsafgiftslovens § 10, ligesom ved 

genberegningen efter den foreslåede § 9 a. Den 

foreslåede bestemmelse i § 9 a omfatter derfor også 

kun nye biler."

Det anføres i Skatteministeriets svar, at det følger af 

hensigten med lovforslaget, at der skal ske genberegning 

af køretøjer ved forlængelse af leasingaftaler, og at i disse 

situationer skal de nye regler anvendes, selv om bilerne er 

indregistreret før 3. oktober. 

Det fremgår dog ingenlunde klart, hvorvidt 

Skatteministeriet har tænkt sig, at dette skal gøres 

gældende for alle forlængelser af leasingaftaler. Dvs. også 

for køretøjer ældre end 4 måneder på 

forlængelsestidspunktet. 

Vi vil dog for god orden skyld følge op på dette. Inden der 

er 100 % afklaring herpå, bør man være opmærksom på 

den negative effekt, som forlængelser kan give for det 

samlede afgiftsindhold i bilen.
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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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