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SKAT har netop udsendt et nyhedsbrev, hvor der bliver 

gjort status på implementeringen af lovforslag L4. 

Nedenfor er et overblik over det mest væsentlige at tage 

med derfra. Hoveddelen af løsningerne forventes at være i 

drift den 30. januar.

DMR

Som tidligere angivet er der oprettet to nye klausuler, hhv. 

410 og 411. 

SKAT arbejder på en løsning, hvor forhandleren selv får 

mulighed for at indsætte klausul 410 – dette har ikke været 

muligt i perioden fra fremsættelsen af lovforslaget til den 

16. november 2017. I hastende tilfælde kan SKATs

motorcenter kontaktes. Løsningerne forventes i drift fra 30. 

januar 2018.

For andre køretøjer (demo-, værkstedsbiler mv.) skal den 

enkelte forhandler indsende en XML-fil med de stelnumre, 

som SKAT skal påføre klausul 410. Materialet kan sendes 

til motorcenter@skat.dk.

Genberegning

Facilitet til at håndtere genberegning er indført ultimo 

2017, selvom det har vist sig, at der har været fejl i denne 

facillitering. Dette forventes løst af SKAT den 30. januar.

Når en genberegning er gennemført, afsendes der 

automatisk en kvittering til virksomheden – der arbejdes 

ligeledes på en løsning, hvor der ca. 1 måned før 

genberegningen skal foretages, udsendes et 

påmindelsesbrev, ligesom der vil udsendes et rykkerbrev 

ved manglende genberegning. Dette forventes ligeledes i 

drift den 30. januar. 

For køretøjer omfattet af genberegningsreglerne, hvor der 

allerede på nuværende tidspunkt er foretaget et ejerskifte, 

skal forhandlerne indsende materialet, der kan 

dokumentere handelsprisen til motorcenter@skat.dk. 

SKAT vil herefter foretage genberegningen. 

Også køretøjer på leasingaftaler på under 4 måneder vil 

angives i DMR med klausul 410. Denne klausul fjernes, 

når genberegningsprocessen gennemføres. Dette fører 

ikke til en egentlig genberegning, men alene en 

værditabsberegning!

§ 10, stk. 2

Ændringen, der er foretaget i § 10, stk. 2, om at den 

oprindelige nyværdi ikke længere kan anses som en 

maks. værdi for en brugt bil, forventes ligeledes at blive 

implementeret den 30. januar. 
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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. 

Automotive nyhedsbrev
23. januar 2018 

SKAT udsender status på implementering af L4

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

mailto:Rune.Grondahl@kpmg.com
mailto:Rune.Grondahl@kpmg.com
mailto:Camilla.Staal@kpmg.com
mailto:Camilla.Staal@kpmg.com
mailto:patricia.Lam@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.
3

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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