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De sidste svar på spørgsmål er blevet offentliggjort på 

Folketingets hjemmeside, der føjer yderligere viden til 

fortolkningen af lovforslaget. 

Det er endnu engang blevet bekræftet, at der ikke kommer 

til at være overgangsregler i forhold til stramningen af 

leasingreglerne. 

Fri bil (VIGTIG præcisering/fortolkning) 

Vi stillede spørgsmål til frie biler hos professionelle 

aktører, da forholdet gennem processen har været 

særdeles uklart. Det præciserede svar kommer her. 

"Det relevante for, om bilen er omfattet af den foreslåede 

hovedregel i § 9 a om genberegning m.v., er, om der er 

tale om en leasing-, udlejningsbil, demobil m.v. eller en bil, 

der i øvrigt udlejes eller udlånes erhvervsmæssigt. Der er 

foreslået en undtagelse fra kravet om genberegning for 

virksomheders erhvervsmæssige udlån af egne biler til 

egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets udførelse, 

medmindre disse køretøjer anskaffes eller anvendes med 

henblik på videresalg. Der ligger i ”arbejdets udførelse” et 

krav om, at den pågældende bil konkret skal anvendes i 

forbindelse med kørsel for virksomheden, idet dog også 

biler, der stilles til rådighed for ansatte som led i 

ansættelsesaftalen, og som derfor udgør aflønning i form 

af fri bil, som beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4, vil 

være omfattet. Der skal derfor ikke ske genberegning for 

sådanne biler, forudsat de omfattes af den foreslåede 

undtagelse i øvrigt. Dette vil blive præciseret i lovforslaget 

ved et ændringsforslag. 

For så vidt angår virksomheder, som erhvervsmæssigt 

beskæftiger sig med salg, leasing, udlejning m.v., 

herunder bilforhandlere, importører og 

leasingvirksomheder, er der en formodning for, at bilerne 

anskaffes med henblik på videresalg, og disse biler vil 

derfor ikke være omfattet af undtagelsen, hvorfor der vil 

skulle ske genberegning. Dette gælder uanset, om bilerne 

stilles til rådighed for medarbejderne som fri bil og 

beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Det skal desuden bemærkes, at genberegning af 

registreringsafgift som foreslået ikke ændrer på 

beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil, der efter 

ligningslovens § 16, stk. 4, opgøres med udgangspunkt i 

bilens oprindelige nyvognspris.”

Genberegning 

Problematikken i at genberegne efter 4 måneder, i forhold 

til hvilken pris der skal være gældende, bliver besvaret på 

følgende måde.

"Med hensyn til genberegningen er det allerede med 

forslaget muligt for leasinggiver at tage udgangspunkt i 

den vejledende listepris for en tilsvarende ny bil og 

forudsætte en afskrivning, der svarer til reglerne for 

beregning af forholdsmæssig afgift, dvs. 2 pct. per måned i 

de første 3 måneder og 1 pct. i den 4. måned, for at 

fastsætte værdien. Herved kan risikoen for en eventuel 

regulering af leasingydelsen efter 4 måneder minimeres.

Udgangspunktet for genberegningen er, at 

leasingselskaberne m.v. skal anvende den 

markedsmæssige pris for tilsvarende brugte biler på 

markedet. Det er den pris, leasingselskaberne m.v. i dag 

fastsætter ved videresalg af bilerne til almindelige 

forbrugere. Leasingselskaber m.v. er professionelle 

aktører og har i dag ikke vanskeligt ved at finde en 

markedspris for nyere brugte biler. Denne pris skal 

indberettes til SKAT i det digitale motorregister (DMR) og 

danner grundlag for den videre afgiftsberegning efter 

reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift. 

Udgangspunktet vil være, at leasingbilen, givet antal kørte 

kilometer, efter 4 måneder har en middelstand og dermed 

en handelspris svarende til en tilsvarende bil i middelstand 

solgt i almindelig handel. " 

Husk, at reglerne for genberegning også gælder for 

forhandleres egne biler (også frie biler) – dette uanset 

disse er på fuld afgift.

Der er blevet tolket meget på de i lovforslaget opstillede 

beregningseksempler i forhold til beregningsmetoden og 

lovteksten. Vi har fået følgende svar dertil. 

"Det kan bekræftes, at beregningseksemplerne er 

korrekte, og at det således er markedsprisen efter f.eks. 4 

måneder, som den genberegnede registreringsafgift skal 

beregnes ud fra. Det vil sige efter de samme regler, som 

for en tilsvarende 4 måneder gammel brugt importeret bil, 

jf. § 10, stk. 1. Den tilbagediskonterede nyværdi anvendes 

således alene til kalibrering af skalaknæk, fradrag for 

udstyr, m.v., der indgår i beregningen af den residuale 

afgift i bilen efter 4 måneder, som det fremgår af 

eksemplerne. 

Når det således i den foreslåede § 9 a, stk. 2, 3. punktum, 

anføres, at køretøjet afgiftsberigtiges på ny efter de 

almindelige regler for det pågældende køretøj på det 

tidspunkt, hvor den afgiftspligtige værdi fastsættes på ny, 

sker det altså efter reglerne for brugte biler, jf. § 10, stk. 1, 

og herfra fradrages den oprindeligt betalte afgift."
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Førtidigt ophør af leasingaftale

Omkring muligheden for at lave et førtidigt ophør i medfør 

af lovforslagets § 1, nr. 11 udtaler Skatteministeren:

"For så vidt det andet punkt om førtidigt ophør i 

lovforslagets § 1, nr. 11, hindrer den foreslåede 

præcisering ikke, at der kan ske førtidigt ophør af 

leasingaftalen. Det foreslås alene præciseret, at vilkår for 

et sådant førtidigt ophør skal fremgå af leasingaftalen. Det 

foreslåede udgør derfor ikke den materielle ændring, som 

Dansk Erhverv og Finans og Leasing synes at 

forudsætte."

I forhold til vilkårsbegrebet i lovforslagets § 1, nr. 11 

oplyses det, at SKAT fastsætter de nærmere rammer for 

detaljering af de økonomiske vilkår i leasingkontrakten. 

Standardkontrakter

Danske leasingvirksomheder, der vil anvende reglerne for 

forholdsmæssig registreringsafgift (periodeafgift), vil efter 

lovforslaget blive underlagt standardkontrakter. 

Skatteministeren har lempet dette en smule ved at svare 

følgende:

"Det er alene intentionen, at standardkontrakter skal 

indeholde de nødvendige elementer i forhold til at sikre, at 

der er tale om et reelt leasingforhold, samt sikre korrekt 

afregning af registreringsafgiften."

Således tyder det nu mere på, at disse obligatoriske 

standardkontrakter vil indeholde minimumsforhold med 

større grad af individualisering af den enkelte kontrakt. 

Hvordan dette komme til at udforme sig vides endnu ikke. 
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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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