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Så er Skatteministerens ændringsforslag til lovforslaget 

offentliggjort på Folketingets hjemmeside. 

Ændringsforslaget blev tidligere i forløbet annonceret af 

Skatteministeren som reaktion på, at man vil lade 

lovforslagets § 1, nr. 5 udgå (bestemmelsen om 

overskudsdeling og finansiel leasing). 

Der er dog som forventet yderligere ændringer, blandt 

andet:

— Hjemmel til, at leasingydelsen kan forhøjes, og en 

eventuelt fastsat restværdi kan ændres som følge af 

genberegning mv. af registreringsafgiften i medfør af 

§ 9 a, uden at leasingaftalen skal godkendes på ny af 

SKAT.

— Præcisering af, at den foreslåede bestemmelse i § 9 a 

ikke omfatter køretøjer, der udelukkende anvendes til 

udlejning til valutaudlændinge.

— Præcisering af, at der skal ske tilbagediskontering af 

den angivne afgiftspligtige værdi for det brugte køretøj 

tilbage til det første registreringstidspunkt.

— Loftet over den afgiftspligtige værdi (§ 10, stk. 2) 

bibeholdes for importerede køretøjer og for køretøjer, 

som repareres eller genopbygges, hvis dette medfører, 

at de skal afgiftsberigtiges på ny.

I kan læse ændringsforslaget her.
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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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