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SKAT udsendte i slutningen af sidste uge et 

erhvervsnyhedsbrev under overskriften "Bilpakken er 

vedtaget". Nyhedsbrevet er i sin helhed en gengivelse af 

de vedtagne lovændringer. Nedenfor er dog gengivet 

nogle af de vigtige praktiske ændringer samt lidt andre 

ting.

Genberegning

Til brug for genberegning vil der i DMR bliver etableret en 

ny anmeldelsesårsag: Genberegning –

Udlejningskøretøjer mv.

SKAT angiver endvidere, at de udsender et 

erindringsbrev ca. 3 uger, før genberegning skal finde 

sted. 

I SKATs nyhedsbrev er der endvidere gengivet et 

beregningseksempel, som vedrører fuld afgift. I dette 

beregningseksempel kan man se, hvordan metodikken 

skal være herfor. Således er beregningsmetodikkerne nu 

endeligt på plads. 

Det har været diskuteret, hvorvidt genberegning kunne 

tage udgangspunkt i listeprisen og anvende denne 

igennem hele processen. Lad os slå endeligt fast, at det 

klare udgangspunkt er, at der på 

genberegningstidspunktet skal anvendes en 

markedspris/handelspris fastsat efter REGAL § 10, stk. 1. 

Vores onlineberegner faciliterer dette – hvorom der 

kommer mere info. 

Tilretning af DMR

DMR blev den 17. november opdateret med de nye satser, 

brændstoføkonomi mv. 

Der oprettes derudover to nye klausuler i et nyt menupunkt 

i forbindelse med administrering af genberegning: 

• 410 Udlejningskøretøjer mv. 

• 411 Udlejningskøretøjer mv. – Genberegnet.

Der kan ikke tilknyttes en leasingaftale til et køretøj, hvis 

ikke klausul 410 er tilknyttet køretøjet. 

Det nye angivelsesfelt oprettes med virkning i DMR fra 

den i dag, den 21. november 2017. 

Yderligere angives det, at SKAT vil have følgende klar til 

drift: 

Primo januar 2018: Facilitet til at kunne håndtere det nye 

krav om genberegning. 

Primo januar 2018: Ændringen i § 10, stk. 2 om, at 

værdien ved genberegning nu kan overstige den 

oprindelige værdi som ny. 

1. april 2018: Offentliggørelse af afgiftsoplysninger

1. juli 2018: Opkrævning af nye periodiske afgifter. 

Dette betyder blandt andet, at kravet om genberegning 

først kan ske, når DMR er opdateret med ændringerne! 

Sikkerhedsstillelsen

SKAT har efter de nye regler mulighed for at vurdere 

behovet for sikkerhedsstillelse ud over minimumskravet på 

500.000 kr. ud fra det årlige eller forventede årlige 

afgiftstilsvar, forretningsomfang, betalingshistorik og 

øvrige risikofaktorer. 

SKAT angiver i nyhedsbrevet, at de snarest vil kontakte 

de registrerede forhandlere herom. 

Offentliggørelse

Som det blev lagt op til i L4, vil der fremadrettet være et 

større fokus på offentliggørelse og gennemsigtighed på 

området. SKAT gengiver i nyhedsbrevet, at der ud over de 

i dag offentliggjorte oplysninger fremadrettet vil 

offentliggøres oplysninger om den beregnede afgift, den 

betalte afgift og det anvendte afgiftsgrundlag ved 

beregningen. 

Det specificeres, som det ligeledes blev gjort i 

høringsskemaet, at oplysninger skal foregå på 

køretøjsniveau, så oplysningerne kan fremfindes for hvert 

enkelte køretøj. 

I kan læse mere her.
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http://skat.dk/skat.aspx?oid=2254014
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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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