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Ændringsforslag 

til 

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af 

registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.) (L 69) 

 

 

Til § 2 

 

1) Stk. 3-6 affattes således: 

”Stk. 3. Køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. 

november 2015 til og med den 31. december 2015, afgiftsberigtiges efter de hidtil 

gældende regler. Den afgiftspligtige har krav på tilbagebetaling af det forskelsbe-

løb, der opstår for køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslo-

vens § 4, og for hvilke der er beregnet afgift på grundlag af 180 pct., men efter 

lovens § 1 alene skal beregnes afgift på grundlag af 150 pct. Told- og skattefor-

valtningen tilbagebetaler efter lovens ikrafttræden forskelsbeløbet til den afgifts-

pligtige. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køre-

tøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den 

afgiftspligtige. 

Stk. 4. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, 

og for hvilke der i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. 

december 2015 er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsaf-

giftslovens §§ 7 b-7 d, sker eksportgodtgørelsen efter de hidtil gældende regler. 

Told- og skatteforvaltningen opkræver efter lovens ikrafttræden hos den godtgø-

relsesberettigede det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er be-

regnet godtgørelse på grundlag af 180 pct., men efter lovens § 1 alene skal bereg-

nes godtgørelse på grundlag af 150 pct. 

Stk. 5. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, 

og for hvilke der i perioden fra den 20. november 2015 til og med den 31. decem-

ber 2015 er fremsat anmodning om beregning af afgiftsdifferencer efter registre-

ringsafgiftslovens § 3 a, stk. 7, og § 3 b, stk. 7, sker beregningen efter de hidtil 

gældende regler. Told- og skatteforvaltningen opkræver efter lovens ikrafttræden 

hos den afgiftspligtige det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er 

beregnet afgiftsdifference på grundlag af 180 pct., men efter lovens § 1 alene skal 

beregnes afgiftsdifference på grundlag af 150 pct. 
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Stk. 6. Efter- og tilbagebetalingskrav som følge af stk. 3-5 forfalder den 29. februar 

2016, og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1. ” 

 

[Præcisering vedrørende beregning af afgiftsdifferencer for leasingkøretøjer m.v. 

og lovtekniske rettelser.] 

 

 

Bemærkninger 

Ændringerne til lovforslagets § 2, stk. 3, 4 og 6, består alene af lovtekniske rettel-

ser. Ændringen til lovforslagets § 2, stk. 5, er uddybet nedenfor. Der er tale om en 

præcisering af indholdet i lovforslaget, som hverken har skærpende eller lempende 

karakter.  

Udenlandske firmakøretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 3 a, jf. § 1, stk. 4, lea-

singkøretøjer, jf. § 3 b, og køretøjer, der tilhører en udlænding, og som benyttes 

her i landet i forbindelse med et tidsbegrænset ophold, jf. § 3 c, kan anmeldes til 

registrering under en ordning med betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. 

Når en kontrakt ophører, eller køretøjet på anden måde udgår af ordningen, har 

køretøjsejeren tre valgmuligheder.  

Ejeren kan vælge at betale restafgiften, jf. § 3 a, stk. 8, § 3 b, stk. 10, og § 3 c, stk. 

4. Der vil i denne situation skulle betales afgift på baggrund af den oprindeligt 

beregnede afgift. Det betyder, at køretøjer, som inden den 20. november 2015 er 

anmeldt til registrering under en ordning med forholdsmæssig betaling af registre-

ringsafgift, ved udgang af ordningen skal betale den oprindeligt beregnede restaf-

gift, dvs. på baggrund af de 180 pct., også selv om udgangen af ordningen først 

sker den 20. november 2015 eller senere.  

Ejeren kan endvidere vælge alene at afregne afgift for den periode, dvs. det antal 

måneder, som køretøjet har kørt under ordningen. Ved efterfølgende videresalg 

skal der herefter ske afgiftsberigtigelse på ny, jf. § 3 a, stk. 8, § 3 b, stk. 10, og § 3 

c, stk. 4. Det vil eksempelvis sige, at der ved videresalg af en forhenværende lea-

singpersonbil skal ske afgiftsberigtigelse efter samme regler, som er gældende for 

en almindelig, brugt, importeret personbil. Den efterfølgende afgiftsberigtigelse 

skal ske på baggrund af 150 pct., hvis det brugte køretøj anmeldes til registrering 

den 20. november 2015 eller senere.  

Endelig kan ejeren vælge at få værdisat køretøjet på ny (værditabsberegning), jf. § 

3 a, stk. 7, og § 3 b, stk. 7. Denne mulighed eksisterer ikke, for så vidt angår køre-

tøjer omfattet af § 3 c. Ved en værditabsberegning vurderes køretøjets aktuelle 
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afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftslovens § 10. Ud fra denne værdi bereg-

nes registreringsafgiften på ny.  

Beregningen af afgiftsdifferencer i henhold til § 3 a, stk. 7, og § 3 b, stk. 7, sker på 

baggrund af lovforslagets § 1, dvs. på baggrund af de 150 pct., når anmodningen 

herom er fremsat den 20. november 2015 eller senere. Indtil loven træder i kraft 

den 1. januar 2016, jf. lovforslagets § 2, stk. 1, administrerer SKAT efter gældende 

regler, dvs. at der i ovennævnte periode for de omfattede køretøjer beregnes af-

giftsdifferencer på baggrund af 180 pct. SKAT vil herefter omberegne afgiftsdiffe-

rencerne på baggrund af de foreslåede 150 pct. og opkræve forskelsbeløbet.  

For en leasingpersonbil, hvoraf der er betalt en forholdsmæssig del af registre-

ringsafgiften efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, ved indgåelse af en lea-

singkontrakt inden den 20. november 2015, dvs. på baggrund af 180 pct., kan der 

således ved kontraktens ophør den 20. november 2015 eller senere ske en genbe-

regning af den forholdsmæssige registreringsafgift i leasingperioden, jf. § 3 b, stk. 

7. Beregningen foretages på baggrund af 150 pct. og modregnes herefter i den 

oprindeligt beregnede afgift, som er betalt ved kontraktindgåelse.  

Forbruget af afgift i den periode, hvor køretøjet har kørt under en ordning med 

betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, vil være højere ved en afgiftssats på 

150 pct., end ved en afgiftssats på 180 pct. Det betyder, at det beløb, som kan til-

bagebetales til køretøjsejeren, eller som modregnes i SKATs krav mod køretøjs-

ejeren, jf. nr. 3, vil blive mindre som følge af nedsættelsen af registreringsafgiften. 

Dette kan illustreres med nedenstående eksempel: 

  

Eksempel på beregning af afgiftsdifference: 

En personbil nyregistreres i 2013 og leases i 36 måneder.  

Den fulde registreringsafgift opgøres til 176.000 kr.  

Bilen pris inkl. registreringsafgift udgør 330.287 kr.  

Ved leasing i 36 måneder skal der, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, beta-

les en forholdsmæssig registreringsafgift på 39 pct. af den fulde registreringsaf-

gift, svarende til 68.640 kr. (176.000 kr. x 0,39) 

Den ikke-betalte afgift udgør 107.360 kr. (176.000 kr. – 68.640 kr.) 

I 2016, når leasingperioden udløber, opgøres bilens aktuelle handelspris, inkl. 

moms og registreringsafgift, til 215.000 kr. Bilen er således nedskrevet i værdi til 

omkring 65,1 pct. af den oprindelige nypris (215.000 kr. / 330.287 kr.) 

Den del af registreringsafgiften, der endnu ikke er betalt, findes ved at ”regne 
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baglæns” ud fra bilens handelspris inkl. moms og registreringsafgift.    

Ved en afgiftssats på 180 pct. udgør den del af registreringsafgiften, der endnu 

ikke er betalt, 113.937 kr. 

Forskellen mellem den oprindeligt opgjorte fulde registreringsafgift og den del af 

registreringsafgiften, der endnu ikke er betalt, kan således beregnes til 62.063 kr. 

(176.000 kr. – 113.937 kr.). 

Leasingselskabet skal hermed have tilbagebetalt 6.577 kr. (68.640 kr. – 62.063 

kr.). 

Ved en afgiftssats på 150 pct. udgør den del af registreringsafgiften, der endnu 

ikke er betalt, 109.394 kr. 

Forskellen mellem den oprindeligt opgjorte fulde registreringsafgift og den del af 

registreringsafgiften, der endnu ikke er betalt, kan således beregnes til 66.606 kr. 

(176.000 kr. – 109.394 kr.) 

Leasingselskabet skal hermed have tilbagebetalt 2.034 kr. (68.640 kr. – 66.606 

kr.). 

 

Der er endvidere foretaget mindre lovtekniske rettelser i stk. 5.     

 

Ændringsforslaget har ingen provenumæssige konsekvenser, idet der er tale om 

præcisering samt lovtekniske rettelser.  

 


