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Regeringen har i oktober 2017 sammen med Dansk Folkeparti 
lavet en aftale om ændring af bilafgifterne. Aftalen betyder 
overordnet, at registreringsafgiften bliver sænket på mel-
lemstore og dyrere biler. Samtidig har man afgiftsmæssigt 
begunstiget biler med bedre sikkerhedsudstyr og sikker-
hedsvurdering, ligesom biler med god brændstoføkonomi 

tilgodeses i den nye aftale.
På leasingområdet har man med aftalen indført en række stramninger, 

som allerede har fået og vil få konsekvenser for leasingbranchen. Stram-
ningerne har til formål at gøre op med, at leasingbiler i nogle tilfælde i 
praksis kan køre rundt på de danske veje med meget lidt eller endog ingen 
betalt afgift i en længere periode.

Der er ikke lavet ændringer i reglerne for beskatning af værdi af fri bil 
– men nedsættelsen af registreringsafgiften har den afsmittende effekt, at 
beskatningsgrundlaget for firmabiler nedsættes.

Lavere registeringsafgift og større fradrag for sikkerhed
For personbiler betyder lovændringen, at registreringsafgiften nedsættes 
fra 105 pct. til 85 pct. for den del af bilens afgiftspligtige værdi, der lig-
ger under skalaknækket. Samtidig forhøjes skalaknækket fra 106.600 kr. til 
185.000 kr. Der beregnes fortsat 150 pct. registreringsafgift på den afgifts-
pligtige værdi, der overstiger skalaknækket.

Fradragene for ABS-bremser og ESC-systemer ophæves for biler. Satsen 
for fradrag for selealarmer forhøjes fra 200 kr. til 1000 kr., ligesom fradrag 
for at have opnået fem stjerner på basis af Euro NCAP forhøjes fra 2000 kr. 
til 8000 kr. Tærsklen for fradrag eller tillæg i registreringsafgiften for energi-
effektivitet forhøjes fra 16 km/l til 20 km/l for benzindrevne personbiler og 
varebiler og fra 18 km/l til 22 km/l for dieseldrevne personbiler og varebiler. 
Samtidig forhøjes tillæg i registreringsafgiften for hver kilometer pr. liter, 
bilen tilbagelægger mindre end de nævnte grænser, fra 1000 kr. til 6000 kr.

De nye regler vil også medføre ændringer for elbiler, plugin hybrider og 
brændselscelledrevne køretøjer. Her beregnes afgiften som en nærmere 
fastsat andel af den fulde afgift efter de almindelige regler for tilsvarende 
benzin- eller dieseldrevne køretøjer.

Formålet med lovændringen er at nedsætte det generelle niveau for 
registreringsafgiften og tilskynde til mere sikre og energieffektive biler. 

For både små og store varebiler sker der en forhøjelse af skalaknækket. 
For små varebiler skønnes den foreslåede forhøjelse af skalaknækket i gen-
nemsnit at svare til den forhøjelse af afgiften, som vil opstå som følge af de 
ændrede fradrag for forbrug og sikkerhed.

For de store varebiler skønnes den foreslåede forhøjelse af skalaknækket 
i gennemsnit at svare til den forhøjelse af afgiften, som vil opstå som følge 
af omlægningen af fradrag for sikkerhedsudstyr. For den enkelte varebil 
må der samlet set forventes at blive tale om enten en stigning eller et fald i 
registreringsafgiften afhængigt af sikkerhedsudstyr og for de små varebiler 
især afhængigt af energieffektiviteten for den konkrete model.

Sådan defineres fleksleasing
Den forholdsmæssige registreringsafgift – populært kaldet fleksleasing – 
fastsættes som en andel af den fulde registreringsafgift, der skulle have 
været betalt, hvis bilen var indregistreret på almindelige vilkår med fuld 
forudbetaling af afgiften for hele bilens levetid. Denne andel fastsættes 
ud fra bilens alder, regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstids-
punkt, som en gennemsnitsbetragtning om det forventede værditab. 

Der beregnes 2 pct. af den fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned 
i de første 3 måneder, 1 pct. pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 
måneder og 0,5 pct. i efterfølgende måneder. Afgiften for hele leasingpe-
rioden betales forud. Herudover forrentes den resterende ubetalte afgift 
af bilen.

Det er en grundlæggende betingelse, at der er tale om en reel leasingaf-
tale mellem en leasingvirksomhed og en leasingtager. 

Den såkaldte leasingfinte, hvor biler slipper for afgift
Med den nye lovændring har Regeringen og Dansk Folkeparti valgt at 
stramme reglerne på leasingområdet ret markant. Man anfører i bemærk-
ningerne til lovforslaget, at de indførte stramninger af reglerne skønnes 
at ville reducere fortjenesten hos leasingselskaber, udlejningsselskaber og 
bilforhandlere med ca. 0,6 mia. kr. årligt. Dette skøn er efter min opfattelse 
meget forsigtigt, idet de ændrede regler for genberegning af registrerings-
afgiften på nye biler utvivlsomt vil medføre en ganske betydelig admini-
strativ forøget byrde hos leasingselskaber og bilforhandlere.

Leasingselskaber kan i nogle tilfælde opnå meget lave indkøbspriser 
grundet flåderabatter. Da afgiften af bilen som udgangspunkt beregnes på 

baggrund heraf, kan der i disse tilfælde være tale om en meget lav afgift for de 
pågældende biler, i forhold til hvad en almindelig forbruger ville skulle betale i 
afgift for en tilsvarende bil. 

Leasingselskaberne har efter endt leasingperiode desuden mulighed for at 
anmode Skat om at foretage en såkaldt værditabsberegning. Den oprindelige 
beregning af forholdsmæssig registreringsafgift foretages ud fra bilens forvente-
de værditab. Hvis bilens realiserede værditab har været lavere i leasingperioden 
end det forudsatte ved fastsættelsen af den forholdsmæssige registreringsafgift, 
har leasingselskaberne efter de hidtidige regler fået refunderet afgift svarende til 
forskellen mellem det oprindeligt forudsatte og det realiserede værditab. 

Da leasingselskaber i nogle tilfælde kan opnå meget lave indkøbspriser grun-
det rabatter, og da bilens almindelige pris ved leasingaftalens ophør afhænger 
af brugtmarkedet, kan det realiserede værditab i 
nogle tilfælde være meget begrænset eller end-
og i nogle tilfælde nul kroner. Da der kun beta-
les afgift af bilens realiserede værditab, medfø-
rer værditabsberegningen i disse tilfælde, at der 
kun betales en meget lav eller ingen afgift. Den 
for meget betalte afgift refunderes i forbindelse 
med værditabsberegningen til leasinggiver. 

For et brugt køretøj, som skal afgiftsberigti-
ges, kan den afgiftspligtige værdi efter de gæl-
dende regler desuden ikke overstige køretøjets 
oprindelige pris som nyt. Det medfører, at biler, 
som har indgået i en leasingordning med en lav 
indkøbspris, kan få beregnet en tilsvarende lav 
registreringsafgift efter endt leasingperiode, særligt hvis der er tale om korte lea-
singperioder, og værditabet derfor er lavt eller endog nul i leasingperioden.

Det betyder de nye regler for registreringsafgiften
Med den nye lov er der indført en regel om genberegning af den afgiftspligtige 
værdi for nye biler. Ifølge den nye regel skal den afgiftspligtige værdi for nye 
køretøjer opgøres og angives igen til Skat, når ejerskabet til køretøjet ved salg 
eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når køretøjet er 
blevet fire måneder gammelt regnet fra tidspunktet for første indregistrering.

Lovændringen omfatter køretøjer, som indgår i en leasingordning, uanset om 
der betales fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, udlejningskøretøjer, 
værkstedsbiler, demobiler og biler, der udlånes erhvervsmæssigt. Lovændrin-
gen omfatter dog ikke køretøjer, som ejes af en virksomhed, som ikke erhvervs-
mæssigt beskæftiger sig med salg, leasing, udlejning m.v. af biler, og som stilles 
til rådighed for virksomhedens egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets 
udførelse, medmindre disse biler samtidig er leasingbiler m.v., eller de anskaffes 
eller anvendes med henblik på videresalg. Virksomheder, som har flåder af køre-
tøjer til medarbejdernes brug, men som ikke i øvrigt har en erhvervsmæssig til-
knytning til bilmarkedet, vil ikke være omfattet af de nye regler, idet der normalt 
ikke er tale om indkøb og brug af køretøjer med henblik på videresalg.

Den nye regel omfatter ikke brugte køretøjer, da den afgiftspligtige værdi for 
brugte køretøjer allerede i dag skal fastsættes til køretøjets almindelige pris uden 
afgift, men med moms, ved salg til bruger her i landet. Med den nye lov er loftet 

over et brugt køretøjs afgiftspligtige værdi, som tidligere var den oprinde-
lige nypris, ophævet. Herefter vil brugte køretøjer skulle afgiftsberigtiges uden 
hensyn til den oprindelige nypris, og der er derfor ikke noget behov for særlige 
regler om genberegning for disse køretøjer.

Køretøjer, som tidligere har været registreret i udlandet, er ikke nye og skal 
derfor afgiftsberigtiges efter de almindelige regler om brugte køretøjer.

Det følger af de nye regler, at hvis den afgiftspligtige værdi ved angivelsen, som 
følge af enten salg, eller at køretøjet af blevet fire måneder gammelt, overstiger 
den afgiftspligtige værdi, hvoraf der oprindeligt er betalt afgift, så skal køretøjet 
afgiftsberigtiges påny. Det vil skulle ske ved, at afgiften beregnes ud fra den nye, 
højere afgiftspligtige værdi, og herefter fratrækkes den oprindeligt betalte afgift. 
Der betales således den difference mellem afgiften beregnet efter henholdsvis den 

oprindelige og den på ny fastsatte afgiftspligtige 
værdi.

For køretøjer, som er omfattet af en leasing-
aftale med betaling af forholdsmæssig registre-
ringsafgift, vil der ikke skulle efteropkræves afgift 
for den del af leasingperioden, som ligger forud 
tidspunktet for en eventuel genberegning af regi-
streringsafgiften. I disse tilfælde vil genberegnin-
gen typisk blive foretaget fire måneder efter køre-
tøjets første registrering. For disse fire måneder 
efteropkræves ikke registreringsafgift, selv hvis 
afgiften efter den på ny fastsatte afgiftspligti-
ge værdi skulle være højere end den oprindelige 
afgiftspligtige værdi. I disse tilfælde vil der derfor 

alene skulle betales yderligere afgift for den del af leasingperioden, som ligger efter 
tidspunktet for genberegningen.

Vil medføre administrativ byrde
Den foreslåede ordning skal sikre, at køretøjers afgiftspligtige værdi revurde-
res ved salg eller anden overdragelse eller senest efter fire måneder, og at den 
afgiftspligtige værdi herefter svarer til niveauet for tilsvarende køretøjer på mar-
kedet, uanset den oprindelige indkøbspris.

De nye regler stiller efter min mening leasingselskaber og bilforhandlere over-
for en ganske betydelig udfordring, idet de pålægges at dokumentere overfor 
Skat, at genberegningen senest efter fire måneder er sket korrekt i forhold til 
”markedsprisen” for køretøjet på dette tidspunkt. 

I forarbejderne til lovændringen er man opmærksom på denne udfordring – 
men har ikke stillet et tilfredsstillende værktøj til rådighed. Aktørerne i branchen 
overlades til selv at skaffe dokumentationen for markedsprisen for hver enkelt 
bil og henvises til at gemme salgsannoncer for tilsvarende køretøjer. Skat kan så 
op til tre år efter hver værdiansættelse indkalde hver værdiansættelse til kontrol.

Det havde været mere hensigtsmæssigt med et smidigt og gennemskueligt 
værktøj i forhold til værdiansættelse af køretøjerne.

Indgreb mod finansiel leasing afværget
Med det oprindelige lovforslag fremsat 3. oktober 2017 var der lagt op til en 
ny begrænsning, hvorefter der fremadrettet ikke kunne meddeles tilladelse til 

“De nye regler stiller efter  
min mening leasingselskaber 
og bilforhandlere overfor en 

ganske betydelig administrativ 
udfordring”

Christian Falk Hansen, advokat (H)
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Regeringen har i oktober 2017 sammen med Dansk Folkeparti 
lavet en aftale om ændring af bilafgifterne. Aftalen betyder 
overordnet, at registreringsafgiften bliver sænket på mel-
lemstore og dyrere biler. Samtidig har man afgiftsmæssigt 
begunstiget biler med bedre sikkerhedsudstyr og sikker-
hedsvurdering, ligesom biler med god brændstoføkonomi 

tilgodeses i den nye aftale.
På leasingområdet har man med aftalen indført en række stramninger, 

som allerede har fået og vil få konsekvenser for leasingbranchen. Stram-
ningerne har til formål at gøre op med, at leasingbiler i nogle tilfælde i 
praksis kan køre rundt på de danske veje med meget lidt eller endog ingen 
betalt afgift i en længere periode.

Der er ikke lavet ændringer i reglerne for beskatning af værdi af fri bil 
– men nedsættelsen af registreringsafgiften har den afsmittende effekt, at 
beskatningsgrundlaget for firmabiler nedsættes.

Lavere registeringsafgift og større fradrag for sikkerhed
For personbiler betyder lovændringen, at registreringsafgiften nedsættes 
fra 105 pct. til 85 pct. for den del af bilens afgiftspligtige værdi, der lig-
ger under skalaknækket. Samtidig forhøjes skalaknækket fra 106.600 kr. til 
185.000 kr. Der beregnes fortsat 150 pct. registreringsafgift på den afgifts-
pligtige værdi, der overstiger skalaknækket.

Fradragene for ABS-bremser og ESC-systemer ophæves for biler. Satsen 
for fradrag for selealarmer forhøjes fra 200 kr. til 1000 kr., ligesom fradrag 
for at have opnået fem stjerner på basis af Euro NCAP forhøjes fra 2000 kr. 
til 8000 kr. Tærsklen for fradrag eller tillæg i registreringsafgiften for energi-
effektivitet forhøjes fra 16 km/l til 20 km/l for benzindrevne personbiler og 
varebiler og fra 18 km/l til 22 km/l for dieseldrevne personbiler og varebiler. 
Samtidig forhøjes tillæg i registreringsafgiften for hver kilometer pr. liter, 
bilen tilbagelægger mindre end de nævnte grænser, fra 1000 kr. til 6000 kr.

De nye regler vil også medføre ændringer for elbiler, plugin hybrider og 
brændselscelledrevne køretøjer. Her beregnes afgiften som en nærmere 
fastsat andel af den fulde afgift efter de almindelige regler for tilsvarende 
benzin- eller dieseldrevne køretøjer.

Formålet med lovændringen er at nedsætte det generelle niveau for 
registreringsafgiften og tilskynde til mere sikre og energieffektive biler. 

For både små og store varebiler sker der en forhøjelse af skalaknækket. 
For små varebiler skønnes den foreslåede forhøjelse af skalaknækket i gen-
nemsnit at svare til den forhøjelse af afgiften, som vil opstå som følge af de 
ændrede fradrag for forbrug og sikkerhed.

For de store varebiler skønnes den foreslåede forhøjelse af skalaknækket 
i gennemsnit at svare til den forhøjelse af afgiften, som vil opstå som følge 
af omlægningen af fradrag for sikkerhedsudstyr. For den enkelte varebil 
må der samlet set forventes at blive tale om enten en stigning eller et fald i 
registreringsafgiften afhængigt af sikkerhedsudstyr og for de små varebiler 
især afhængigt af energieffektiviteten for den konkrete model.

Sådan defineres fleksleasing
Den forholdsmæssige registreringsafgift – populært kaldet fleksleasing – 
fastsættes som en andel af den fulde registreringsafgift, der skulle have 
været betalt, hvis bilen var indregistreret på almindelige vilkår med fuld 
forudbetaling af afgiften for hele bilens levetid. Denne andel fastsættes 
ud fra bilens alder, regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstids-
punkt, som en gennemsnitsbetragtning om det forventede værditab. 

Der beregnes 2 pct. af den fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned 
i de første 3 måneder, 1 pct. pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 
måneder og 0,5 pct. i efterfølgende måneder. Afgiften for hele leasingpe-
rioden betales forud. Herudover forrentes den resterende ubetalte afgift 
af bilen.

Det er en grundlæggende betingelse, at der er tale om en reel leasingaf-
tale mellem en leasingvirksomhed og en leasingtager. 

Den såkaldte leasingfinte, hvor biler slipper for afgift
Med den nye lovændring har Regeringen og Dansk Folkeparti valgt at 
stramme reglerne på leasingområdet ret markant. Man anfører i bemærk-
ningerne til lovforslaget, at de indførte stramninger af reglerne skønnes 
at ville reducere fortjenesten hos leasingselskaber, udlejningsselskaber og 
bilforhandlere med ca. 0,6 mia. kr. årligt. Dette skøn er efter min opfattelse 
meget forsigtigt, idet de ændrede regler for genberegning af registrerings-
afgiften på nye biler utvivlsomt vil medføre en ganske betydelig admini-
strativ forøget byrde hos leasingselskaber og bilforhandlere.

Leasingselskaber kan i nogle tilfælde opnå meget lave indkøbspriser 
grundet flåderabatter. Da afgiften af bilen som udgangspunkt beregnes på 

baggrund heraf, kan der i disse tilfælde være tale om en meget lav afgift for de 
pågældende biler, i forhold til hvad en almindelig forbruger ville skulle betale i 
afgift for en tilsvarende bil. 

Leasingselskaberne har efter endt leasingperiode desuden mulighed for at 
anmode Skat om at foretage en såkaldt værditabsberegning. Den oprindelige 
beregning af forholdsmæssig registreringsafgift foretages ud fra bilens forvente-
de værditab. Hvis bilens realiserede værditab har været lavere i leasingperioden 
end det forudsatte ved fastsættelsen af den forholdsmæssige registreringsafgift, 
har leasingselskaberne efter de hidtidige regler fået refunderet afgift svarende til 
forskellen mellem det oprindeligt forudsatte og det realiserede værditab. 

Da leasingselskaber i nogle tilfælde kan opnå meget lave indkøbspriser grun-
det rabatter, og da bilens almindelige pris ved leasingaftalens ophør afhænger 
af brugtmarkedet, kan det realiserede værditab i 
nogle tilfælde være meget begrænset eller end-
og i nogle tilfælde nul kroner. Da der kun beta-
les afgift af bilens realiserede værditab, medfø-
rer værditabsberegningen i disse tilfælde, at der 
kun betales en meget lav eller ingen afgift. Den 
for meget betalte afgift refunderes i forbindelse 
med værditabsberegningen til leasinggiver. 

For et brugt køretøj, som skal afgiftsberigti-
ges, kan den afgiftspligtige værdi efter de gæl-
dende regler desuden ikke overstige køretøjets 
oprindelige pris som nyt. Det medfører, at biler, 
som har indgået i en leasingordning med en lav 
indkøbspris, kan få beregnet en tilsvarende lav 
registreringsafgift efter endt leasingperiode, særligt hvis der er tale om korte lea-
singperioder, og værditabet derfor er lavt eller endog nul i leasingperioden.

Det betyder de nye regler for registreringsafgiften
Med den nye lov er der indført en regel om genberegning af den afgiftspligtige 
værdi for nye biler. Ifølge den nye regel skal den afgiftspligtige værdi for nye 
køretøjer opgøres og angives igen til Skat, når ejerskabet til køretøjet ved salg 
eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når køretøjet er 
blevet fire måneder gammelt regnet fra tidspunktet for første indregistrering.

Lovændringen omfatter køretøjer, som indgår i en leasingordning, uanset om 
der betales fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, udlejningskøretøjer, 
værkstedsbiler, demobiler og biler, der udlånes erhvervsmæssigt. Lovændrin-
gen omfatter dog ikke køretøjer, som ejes af en virksomhed, som ikke erhvervs-
mæssigt beskæftiger sig med salg, leasing, udlejning m.v. af biler, og som stilles 
til rådighed for virksomhedens egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets 
udførelse, medmindre disse biler samtidig er leasingbiler m.v., eller de anskaffes 
eller anvendes med henblik på videresalg. Virksomheder, som har flåder af køre-
tøjer til medarbejdernes brug, men som ikke i øvrigt har en erhvervsmæssig til-
knytning til bilmarkedet, vil ikke være omfattet af de nye regler, idet der normalt 
ikke er tale om indkøb og brug af køretøjer med henblik på videresalg.

Den nye regel omfatter ikke brugte køretøjer, da den afgiftspligtige værdi for 
brugte køretøjer allerede i dag skal fastsættes til køretøjets almindelige pris uden 
afgift, men med moms, ved salg til bruger her i landet. Med den nye lov er loftet 

over et brugt køretøjs afgiftspligtige værdi, som tidligere var den oprinde-
lige nypris, ophævet. Herefter vil brugte køretøjer skulle afgiftsberigtiges uden 
hensyn til den oprindelige nypris, og der er derfor ikke noget behov for særlige 
regler om genberegning for disse køretøjer.

Køretøjer, som tidligere har været registreret i udlandet, er ikke nye og skal 
derfor afgiftsberigtiges efter de almindelige regler om brugte køretøjer.

Det følger af de nye regler, at hvis den afgiftspligtige værdi ved angivelsen, som 
følge af enten salg, eller at køretøjet af blevet fire måneder gammelt, overstiger 
den afgiftspligtige værdi, hvoraf der oprindeligt er betalt afgift, så skal køretøjet 
afgiftsberigtiges påny. Det vil skulle ske ved, at afgiften beregnes ud fra den nye, 
højere afgiftspligtige værdi, og herefter fratrækkes den oprindeligt betalte afgift. 
Der betales således den difference mellem afgiften beregnet efter henholdsvis den 

oprindelige og den på ny fastsatte afgiftspligtige 
værdi.

For køretøjer, som er omfattet af en leasing-
aftale med betaling af forholdsmæssig registre-
ringsafgift, vil der ikke skulle efteropkræves afgift 
for den del af leasingperioden, som ligger forud 
tidspunktet for en eventuel genberegning af regi-
streringsafgiften. I disse tilfælde vil genberegnin-
gen typisk blive foretaget fire måneder efter køre-
tøjets første registrering. For disse fire måneder 
efteropkræves ikke registreringsafgift, selv hvis 
afgiften efter den på ny fastsatte afgiftspligti-
ge værdi skulle være højere end den oprindelige 
afgiftspligtige værdi. I disse tilfælde vil der derfor 

alene skulle betales yderligere afgift for den del af leasingperioden, som ligger efter 
tidspunktet for genberegningen.

Vil medføre administrativ byrde
Den foreslåede ordning skal sikre, at køretøjers afgiftspligtige værdi revurde-
res ved salg eller anden overdragelse eller senest efter fire måneder, og at den 
afgiftspligtige værdi herefter svarer til niveauet for tilsvarende køretøjer på mar-
kedet, uanset den oprindelige indkøbspris.

De nye regler stiller efter min mening leasingselskaber og bilforhandlere over-
for en ganske betydelig udfordring, idet de pålægges at dokumentere overfor 
Skat, at genberegningen senest efter fire måneder er sket korrekt i forhold til 
”markedsprisen” for køretøjet på dette tidspunkt. 

I forarbejderne til lovændringen er man opmærksom på denne udfordring – 
men har ikke stillet et tilfredsstillende værktøj til rådighed. Aktørerne i branchen 
overlades til selv at skaffe dokumentationen for markedsprisen for hver enkelt 
bil og henvises til at gemme salgsannoncer for tilsvarende køretøjer. Skat kan så 
op til tre år efter hver værdiansættelse indkalde hver værdiansættelse til kontrol.

Det havde været mere hensigtsmæssigt med et smidigt og gennemskueligt 
værktøj i forhold til værdiansættelse af køretøjerne.

Indgreb mod finansiel leasing afværget
Med det oprindelige lovforslag fremsat 3. oktober 2017 var der lagt op til en 
ny begrænsning, hvorefter der fremadrettet ikke kunne meddeles tilladelse til 

“De nye regler stiller efter  
min mening leasingselskaber 
og bilforhandlere overfor en 

ganske betydelig administrativ 
udfordring”

Christian Falk Hansen, advokat (H)

Skat 2018

“Det havde været mere  
hensigtsmæssigt med et  

smidigt og gennemskueligt 
værktøj i forhold til værdian-

sættelse af køretøjerne”
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afregning af forholdsmæssig registreringsafgift, hvis der i leasingaftalen ville 
indgå vilkår om overskudsdeling mellem leasinggiver og -tager. Videre fremgik 
det, at der ikke kunne indgå vilkår om, at leasingtager hæfter for hele eller dele 
af leasinggivers økonomiske risiko ved leasingforholdet.

Stramningen var begrundet med et ønske om at forhindre muligheden for køb 
maskeret som en leasingaftale – altså at et køretøj kan sælges til en bestemt 
mindstepris efter endt leasingperiode. I givet fald vil den økonomiske risiko for 
køretøjet reelt påhvile leasingtager frem for leasinggiver – og situationen vil i 
praksis minde mere om køb end om leasing.

Efter stort pres fra den danske leasingbranche blev denne del af lovforslaget 
imidlertid opgivet. I et notat fra 12. oktober 2017 skriver Skatteministeriet, at det 
foreslåede indgreb mod finansiel leasing droppes, da man vurderer, at ændrin-
gen ikke ville kunne håndhæves overfor udenlandske leasingvirksomheder grun-
det EU-retten. De foreslåede begrænsninger ville have haft meget store konse-
kvenser for de danske leasingselskaber – og det ville have tilskyndet de danske 
leasingvirksomheder til at etablere sig i udlandet 
med henblik på at tilbyde danskere fleksleasing 
af biler på finansielle leasingkontrakter, blot via 
et udenlandsk leasingselskab.

Det skal understreges, at Skat fortsat vil fore-
tage en konkret vurdering af, om der er tale om 
et reelt leasingforhold. Det er således fortsat en 
grundlæggende betingelse for at opnå en tilladel-
se til betaling af forholdsmæssig registreringsaf-
gift, at der er tale om en reel leasingaftale mellem 
en leasingvirksomhed og en leasingtager. Man 
skal eksempelvis være varsom med at aftale vilkår 
om, at leasingtager har køberet eller -pligt til et 
køretøj, da dette begrænser leasinggivers handle-
rum ved aftalens udløb og indikerer, at leasingforholdet giver leasingtager en del-
vis retlig rådighed over køretøjet. Dette er ikke foreneligt med grundbetingelsen 
om, at leasinggiver skal være den reelle ejer af køretøjet.

Man skal tilsvarende være varsom med at aftale vilkår om anvisningsret eller 
-pligt, medmindre en sådan ret eller pligt er begrænset til kun at gælde anvis-
ning til tredjemand og dermed ikke giver leasingtager hverken ret eller pligt til 
selv at købe køretøjet, når leasingforholdet ophører.

Nye standardkontrakter
Som noget positivt for leasingbranchen har man med den nye lov indført obliga-
toriske standardleasingkontrakter, som skal anvendes af alle danske leasingsel-
skaber. Kontrakterne udarbejdes i den kommende periode af Skat i samarbejde 
med relevante aktører i branchen og offentliggøres af Skat senest den 1. april 
2018. De skal tages i brug senest én måned efter offentliggørelsen.

Dette tiltag er efter min opfattelse positivt for branchen, da det bør være med 
til at lette de administrative byrder for leasingselskaberne, som ved brug af stan-
dardkontrakterne ikke bør frygte Skats efterfølgende kontrol – selvsagt under 
forudsætning af, at man ikke laver ”skuffeaftaler” med leasingtagerne, som stri-
der mod reglerne.

For udenlandske leasingselskaber er der valgfrihed i forhold til, om de ønsker 
at bruge standardaftalerne – eller virksomhedens egne udarbejdede aftaler.

Splitleasing er uændret

Der er med de nye regler ikke ændret på muligheden for at splitlease en bil. 
Begrebet splitleasing relaterer sig ikke til betaling af registreringsafgiften 
på bilen – men til fordelingen af omkostningerne til bilen. Ved splitleasing 
bliver omkostningerne til bilen splittet mellem erhvervsmæssig kørsel og 
privat kørsel. Kører du f.eks. 70 pct. erhvervskørsel og 30 pct. privatkørsel, 
bliver 70 pct. af alle bilens omkostninger faktureret til firmaet, mens 30 pct. 
faktureres til dig privat. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ikke 
ansat, kan splitleasing være en gunstig løsning, da din egen virksomhed sparer 
omkostningerne til privatkørsel, samtidig med at du undgår beskatning af værdi 
af fri bil. Man skal være opmærksom på, at Skat kan efterprøve fordelingen af 
erhvervsmæssig og privat kørsel, hvorfor du bør sikre dig dokumentation for 
fordelingen, eksempelvis ved en GPS-log eller ved brug af en kørebog.

Beskatning af fri bil
Regler for beregning af værdi af fri bil i lignings-
loven er ikke ændret med de nye regler. Den 
skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til 
rådighed for den skattepligtiges private benyt-
telse af en arbejdsgiver, udgør således fortsat 25 
pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 
300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skatte-
pligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. 

Til den skattepligtige værdi medregnes et 
miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige 
afgift eksklusive udligningsafgift og privatbe-
nyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter 
brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægt-

afgiftsloven, med tillæg af 50 pct. 
For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistre-

ring, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder 
regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og her-
efter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter 
første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusiv 
eventuelle istandsættelsesudgifter.

Godt nyt for autocampere
Som led i den nye lov om bilafgifter har man valgt at nedsætte registreringsafgif-
ten på autocampere. Skat har de seneste fire-fem år ført en omfattende kontrol 
med autocampere – nogen vil sige en hetz – med henblik på at afdække, om de 
pågældende køretøjer lever op til lovens krav.

Jeg har i løbet af 2017 vundet to sager ved Landsskatteretten over Skat, i for-
hold til hvilke krav Skat kan stille til en autocamper og brugen heraf. Landskat-
teretten har i afgørelserne fastslået, at man ikke fra Skats side kan kræve, at man 
kan vise alt camperudstyr og bilens funktioner som autocamper frem på selve 
kontrolaktionen – dette kan ske ved en senere fremvisning for Skat i ro og mag. 
Det er også fastslået, at Skat ikke kan kræve, at alt udstyret er fastmonteret og 
taget i brug – det skal bare medbringes i bilen, og udstyret skal kunne monteres 
umiddelbart med det fornødne værktøj, som skal medbringes i bilen.  

“Som noget positivt vil man 
indføre obligatoriske stan-
dardleasingkontrakter, som 
skal anvendes af alle danske 

leasingselskaber” 

* Artiklen er udarbejdet ud fra det fremsatte lovforslag pr. 3. oktober 2017 om ændring af Registreringsafgiftsloven og Skatteministeriets notat af den 12. oktober 2017.
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