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Nr. Spargsmal Sporgers SKATs Skatteradets
opfattelse indstilling svar
1 Kan det bekrasftes, at sp0r- Ja Nej Nej
ger, som er bilforhandler,
kan ativende sin indk0bs-

pris som afgiftspligtig
vaerdi, nar der udtages en

fabriksny bil til demonstrationsbrug, foradsat at til-

svarende bil er handlet til
uafhtengig tredjemand til
tilsvarende pris?

Anmodningens dato mv.
Anmodningen er modtaget d. 9. januar 2013.
Gebyret er registreret indbetalt d. 11. januar 2013.

Beskrivelse af de faktiske forhold
Sp0rger er en bilforhandlervirksomlied, som reprassenteres af en brancheorganisation pa baggrund af en samtyldceerklasring om partsrepr^sentation.
Sp0rgsmalet omhandler beregning af registreringsafgift for en i
d0rs, som bilforhandleren patsenker at udtage til demonstrationsbrug. Bilen bar en vejledende udsalgspris pa 229.994 kr. Prisen
uden forhandleravance er 211.215 kr. Sp0rger oplyser, at begge priser indeholder
de elementer, som er omhandlet i registreringsafgiftsloyens § 8, stk. 1. Sp0rger

oplyser, at bilen saslges til fladeejere til 211.215 kr., men der forekommer ogsa
salg til private til denne pris.
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Sporgers opfattelse og begrundelse
Det er sp0rger egen opfattelse, at sp0rgsmalet skal besvares med ja. Efter regi-

streringsafgiftslovens § 8, stk. 1, er afgiftsgrundlaget bilens "almindelige pris,
indbefattet mervserdiafgift, men uden afgift efter dernie lov, ved salg til bruger
her i landet". Den almindelige pris har altid vasret den pris, der bley aftalt mellem forhandleren og den konkrete bruger.
Med lovens § 8, stk. 9, er gruppen af brugere udvidet til ogsa at omfatte bl.a.
forhandlere, leasingselskaber og udlejningsselskaber, nar sadanne virksomlieder
afgiftsberigtiger biler som udtages til eget brug. Dette blev beskrevet i bemasrk-

ningeme til L94 og er klart beskrevet i SKATs nyhedsbrev af 14. maj 2012, hvor
det anf0res:
"Forhandlere, der udtager et k0ret0j til eget brug og en leasingvirksomhed,
der erhverver et k0ret0j med henblik pa leasing, anses som bruger pa lige
fod med alle andre."
Reglen om den "almindelige pris" er uasndret og registreringsafgiften skal derfor
beregnes af den pris, som er aftalt mellem k0ber og saelger.
Dette fremgar ligeledes af ministerens svar under behandlingen af L94 bl.a. pa
sp0rgsmal 13 og 16. Herefter er det den almindelige markedsdannende pris for
en bil, som danner grundlag for beregning af registreringsafgiften, uanset om
bilen er en demo-/leasingbil eller den bliver solgt pa normalt vis.
Med henvisning til svaret pa sp0rgsmal 13 anf0rte ministeren endvidere, at der
"ogsa efter lovforslagets regler, kan betales forskellig registreringsafgift af to ens

biler, eksempelvis hvis et leasingselskab kan forhandle sig frem til en lavere pris
ved kob af flere biler end en forbruger, der k0ber en enkelt bil. Bilens handels-

pris skal saledes afspejle den almindelige pris ved salg til bruger, givet omstasndighedeme ved handlen."
Nar k0beren er en forhandler, vil den almindelige pris derfor vasre den pris, som
forhandleren har aftalt med saelger (impoiferen), dvs. forhandlerens indk0bspris.

Sp0rger har vedlagt et bilag, hvoraf f0lgende prisberegninger fremgar:
Priskalkulation for nedslag:
Netto

—1¦

Avance

Ekskl.
moms

Moms
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Reg.

Fradrag
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M

Priskalkulation efter nedslag:

Netto

Avance

Ekskl.
moms

Moms

Standard

mmmm

Frivasrdi

1mm gvv: ;)

* 1) Fradrag bestar af: Selealarm kr. 600
Braendstof kr. 16.000
Samlet kr. 16.600
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Rabat pa avance (
Skattevasrdi (

i alt kr.

Beskatning p.a.

i alt kr.

i alt kr.

Beskatning p.a. beregnes pa f0lgende vis for biler 0-3 ar:
25 % af bilens vasrdi < kr. 300.000, dog min. kr. 160.000 kr.

+ 20% af bilens vasrdi > kr. 300.000
+ arlig gran ejerafgift
Bemasrk at for biler, der er 3 ar og derover, falder skattevasrdien til 75 % af bi¬
lens nyvognspris, hvorefter der regnes efter samme regler.
Bilen efter nedslag inkl. eftermonteret ekstraudstyr:

K0ret0jets nettopris
Registreringsafgift
Leveringsomkostninger
Nr. plader

Udstyr (eftermonteret)
Moms k0ret0jet
Moms af leveringsomlc.

Moms af udstyr
Samlet pris

Radgiver har afgivet falgende horingsvar til udkastet til sagsfremstilling:
SKAT har ved brev af 13. marts 2013 fremsendt udkast til indstilling til bindende svar pa sp0rgsmal stillet af Bilbranchen, som reprassentant for

om grundlaget for registreringsafgift af biler, der udtages af en
forhandler som demonstrations- eller vasrkstedsbil til anvendelse i driften.
Bilbranchen har spurgt, om forhandler kan af-

giftsberigtige sadanne biler pa grundlag af bilens losfbspris uden forhandleravance. SKAT indstiller i udkastet, at Skatteradet svarer nej til sp0rgsmalet.
SKAT anfiarer:
"Dei er imidlertid SKATs opfattelse, at en forhandlervirksomhed ikke
kan amende sin indlwbspris hos importfjren — eller sin salgspris til en

flade-ejer/leasingselskab — som grundlag for afgiftsberigtigelse ved udtagelse af en demobil til brug i virksomheden. Der vil typisk vcere tale
om, at forhandler en udtager et enkelt k0ret0j eller nogle fa k0ret0jer,

som er indlmbt med henblikpd videresalg1.
I anmodningen om bindende svar anf0rer sp0rger. "... men der fore-

kommer ogsd salg til private til denne pris. " Enkelte salg til private In¬

here til den lave pris, kan efter SKATs opfattelse ikke cendre pa, at
grundlaget for forhandlerens afgiftsberigtigelse er den almindelige pris
ved salg til bruger her i landet. Det er "den rigtige markedspris "for

k0ret0jet ved salg af et enkelt k0ret0j til en uafhcengig Iwber, der er for¬
handlerens grundlag for afgiftsberigtigelse."

1 K0ret0jer til demonstrations- og vasrkstedsbrug er ildce indkobt til lager til videresalg.

Selv om SKAT indstiller, at der svares nej pa spargsmalet, angiver SKAT ikke,
hvilken pris forhandleren sa skal anvende.

I indstillingen gengiver SKAT bilens listepris, men angiver ikke, at det er listeprisen, forhandleren skal anvende som afgiftsgrundlag. Det betyder, at forhandle¬

ren pa grundlag af SKATs indstilling fortsat star uden vejledning om, hvilken
pris han skal anvende. Den eneste oplysning, forhandleren far ud af SKATs ind¬
stilling, er, at han ikke ma anvende indtobsprisen. Forhandleren ved fortsat ikke,
hvilken pris han sa skal anvende. Forhandleren befinder sig hermed fortsat i en

fuldstasndig usikker og ufomdsigelig juridisk position. Det er Mart i strid med
kravet om, at skatter skal have utvetydig lovhjemmel.

SKATs opfattelse af faktum og jus bestrides. SKATs opfattelse er baseret pa en
fejlagtig anvendelse af loven.
SKAT anfiarer, at retstilstanden "Med lovforslaget vendes tilbage til lovens ud-

gangspunkt, hvorefter afgiftsgrundlaget for et k0ret0j er k0ret0jets almindelige
pris ved salg til bruger her i landet."
Reglen om anvendelsen af "den almindelige pris ved salg til bruger her i landet"
har imidlertid vaeret gasldende siden lovens gerniemfbrelse i 1956. Det er vanske-

ligt at se, hvilket nyt der er i at vende tilbage til en gasldende regel. Nasvnte del af
bemasrkningerne indeholder saledes ikke noget fortolkningsbidrag.
Det er dog rigtigt, at hovedreglen var afveget som f0lge af SKATs praksis efter
Landsskatterettens kendelser i 2002/2003, saledes at mindstebeskatningsprisen
kunne anvendes som afgiftsgrundlag ved udtagning.

Med L94 indfiartes tre nye regler, der skal afskaffe mindstebeskatningsprisen og
give en silcrere og mere forudsigelig anvendelse af hovedreglen i § 8, stk. 1, 1.

pkt, bade for de afgiftspligtige og for myndigheden.
SKATs indstilling til bindende svar medf0rer imidlertid en ny og foroget usikkerhed om hovedreglens anvendelse stik imod hensigtenmed L94.
De tre regler er

1 Den afgiftspligtige vasrdi ma ikke vasre lavere end den pris, der er betalt
for Ic0ret0jet,
2 Interesseforbundne parter skal afgiftsberigtige pa grundlag af armslaengdepriser og
3 Forhandlere, leasingselskaber, udlejningsselskaber mv. anses for at vaere
brugere.

Afgiftsgrundlaget efter § 8, stk. 1,1 pkt., er bilens almindelige pris ved salg til
bruger. Indtil oktober 1996 var bilens almindelige pris ved salg til bruger listeprisen, idet det var tilladt at anvende bindende udsalgspriser. Listeprisen udgjorde den faktiske pris og var dermed den samme som fakturaprisen. Blev bilen
solgt til en h0jere pris end listeprisen, f.eks. som fgrlge af ekstraudstyr, skulle
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denne h0jere pris anvendes ved afgiftsberegningen, og afgiftsgrundlaget var sa-

ledes ogsa i dette tilfelde falcturaprisen.
Fra 1. oktober 1996 blev bindende udsalgspriser afskaffet af konkurrenceretlige
arsager, og de faktiske salgspriser, dvs. fakturapriseme, kom derfor til at variere.
I overensstemmelse hermed bar fakturaprisen fortsat udgjort "den almindelige
pris" og dermed afgiftsgrundlaget.
Den almindelige pris bar saledes altid vasret den pris, der aftales mellem s^lgeren og brugeren. Registreringsafgiften er derfor - pa linje med momsen - en
vserdiafgift. Der er ikke med L 94 indfert regler, der sendrer dette.

I den foreliggende foresp0rgsel afgiftsberigtiges der ikke pa grundlag af priser
under fakturaprisen. Der er heller ikke tale om at afgiftsberigtige k0ret0jer, der er
handlet mellem interesseforbundne parter. Det betyder, at de to nye regler oven-

for under 1 og 2 ikke bar selvstaendig betydning for det rejste sp0rgsmal.
SKAT inddrager imidlertid ikke regleme om "bruger" i sin indstilling.
Med lovens § 8, stk. 9, er gruppen af brugere udvidet til at omfatte bl.a. forhandlere, leasingselskaber og udlejningsselskaber, nar sadanne virksombeder indregistrerer biler, som udtages til eget brug. Dette blev beskrevet i bemasrkningeme til

L94 og er Mart fremha^vet i SKATs nyhedsbrev af 14. maj 2012, hvor det anf0res:

"Forhandlere, der udtager et k0ret0j til eget brug, og en leasingvirksomhed, der erhverver et k0ret0j med henblik pa leasing, anses som
bruger pa lige fod med alle andre."
I overensstemmelse med udvidelsen af brugerkredsen gaslder det, at nar k0beren
er en forhandler, er den almindelige pris fremover ogsa den pris, som f.eks. en
forhandler kan tilforhandle sig og aftale med import0ren, dvs. forbandlerens indtobspris, forudsat at der er tale om uafhasngige parter. Den almindelige pris er
altsa prisen forhandlet og aftalt mellem uafhsengige parter. Tilsvarende g®lder
ogsa bl.a. leasingselskaber og udlejningsselskaber.
I overensstemmelse bermed svarede ministeren under behandlingen af L 94 pa
sp0rgsmal 13 bl.a. f0lgende:
"Det afg0rende for registreringsafgiftens st0rrelse er den vasrdi, der be-

tales afgift af. Der kan saledes godt betales forskellig registreringsafgift
af to ens biler, ogsa efter lovforslagets regler, eksempelvis hvis et lea-

singselskab kan forhandle sig frem til en lavere pris ved k0b af Here bi¬
ler end en forbruger, der teber en enkelt bil."
Allerede pa dette grundlag skal svaret pa det stillede sp0rgsmal vasre 'ja'.

Yderligere forhold
L94 indeholdt ved fremsasttelsen et forslag til § 10a, stk. 4, om, at alle priser pa
solgte nye biler skulle indberettes centralt, og at der skulle udregnes gennemsnitspriser. Det var herefter gennemsnitspriseme, der skulle danne afgiftsgrundlag som den almindelige pris ved salg til bruger. Af konkurrencemasssige arsager
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og af hensyn til den fri markedsprisdannelse blev deme bestemmelse fjernet
under behandlingen af lovforslaget. Ministeren svarede pa sp0rgsmal 11, at den
foreslaede § 10a, stk. 4, ville udga, idet. .det anerkendes, at brug af gennemsnit
i et eller andet omfang kan mindske bragen af rabatter og hasmme en dynamisk
prisdannelse..

Anvendelsen af gennemsnitspriser ville have gjort registreringsafgiften til en

stykafgift og ikke en vasrdiafgift. Anvendelsen af gennemsnitspriser ville have
medf0rt, at afgiften pa biler, der blev solgt til priser under gennemsnitsprisen,
ville overstige afgiftssatseme efter loven, og denned vasre uhjemlet og ulovlig.

Lovens afgift pa 180 pet. ville altsa de facto blive h0jere end 180 pet. Dette er
uhjemlet og ulovligt.
Det er imidlertid, som om SKAT nu via bindende svar fors0ger at indf0re en

stykafgift pa linje med gennemsnitsprisen. SKAT kalder det "den rigtige markedspris". For det f0rste er det uforstaeligt at anvende udtrykket "den rigtige
markedspris", fordi det angiver, at der fmdes en forkert markedspris. For det
andet vil anvendelsen af en sadan pris pa belt samme made som ved gennem¬

snitsprisen medf0re3 at afgiften vil blive h0jere end afgiftssatseme f0rer til.
I sp0rgsmalet er det oplyst, at forhandleren har solgt biler til bade fladeejere og
til forbrugere til samme pris, som forhandleren 0nsker at udtage bilen til til eget
brug.

Uanset disse oplysninger afviser SKAT i indstillingen, at udtagning til eget brug
kan afgiftsberigtiges til de samme priser. SKATs argumentation nederst side 5 i
indstillingen ma forstas saledes, at de pagasldende salgspriser efter SKATs opfat-

telse ikke udg0r 'den ahnindelige pris ved salg til bruger'.
F0lgen af SKATs standpunkt er, at heller ikke en forbruger kan k0be en bil til
forhandlerens indk0bspris og beregne registreringsafgiften af den faktiske pris.
Hvis SKAT er af den opfattelse, at afgiftsgrundlaget kan afvige fra faktiske pri¬
ser, bliver alle saslgere af nye biler ruzidt til at tage forbehold over for k0berne for
afgiftens st0rrelse, ogsa ved forhandleres salg af biler til forbrugere.

Ingen saslger kan forventes at ville indesta for, at afgiften er rigtigt opgjort, hvis
SKAT opkrasver yderligere afgift pa et fiktivt grundlag, fordi den aftalte pris
afviger fra SKATs opfattelse af, hvad den ahnindelige pris er. Forhandleren ma
daskke sig ind ved over for forbrugeren at tage forbehold for afgiftens storrelse.
Der er heller ingen saslger, der uden forbehold over for k0beren vil opkraeve af¬
giften af en vaerdi, der afviger fra den aftalte pris, fordi saslgeren ikke kan vasre

sikker pa, at den valgte vasrdi vil opfylde SKATs opfattelse af den ahnindelige
pris.

Disse usikkerheder er i sig selv sa vassentlige, at de Mart ikke er i overensstem-

melse med loven. Usikkerhedeme udtrykker det manglende hjemmelsgrundlag
for SKATs opfattelse.
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Ud over disse usikkerheder bliver savel de afgiftspligtige som SKAT palagt uruadige administrative byrder.
Beregningsgrundlaget for registreringsafgiften er bilens almindelige pris indbefattet mervserdiafgift. Hvis den aftalte pris efter SKATs opfattelse er for lav, vil
SKAT forhgfje vjerdien, og dermed vil der ogsa blive beregnet et forh0jet moms-

bel0b, som registreringsafgiften skal beregnes af. De afgiftspligtige skal saledes
kalkulere moms og fiktiv moms af samme salg.

Disse yderligere forhold bestyrker, at det stillede sp0rgsmal skal besvares med
'ja'.

Med L94 mdf0rtes reelt tre forskelle i forhold til den hidtidige lov. Det er for det
f0rste reglen om, at registreringsafgiften ikke ma beregnes af et lavere bel0b end
den pris, der er betalt for bilen. Denne regel er opfyldt i den foreliggende foresp0rgsel.
For det andet er det udvidelsen af gruppen af brugere til at omfatte forhandlere,
leasingselskaber, udlejningsselskaber mv. Denne regel er ligeledes opfyldt i den
foreliggende foresp0rgsel.
For det tredje er det reglen om, at forbundne parter skal handle pa armslasngdevilkar. Dette forhold er ikke aktuelt i denne foresporgsel.

SKAT har ikke noget legalt eller reelt grundlag for at hasvde, at afgiftsberegningen skal foretages pa noget andet grundlag end forhandlerens indkabspris.

SKATs indstilling og begrundelse
Sporgsmal 1
Det 0nskes bekr^ftet, at sp0rger lean anvende sin indk0bspris som afgiftspligtig
vserdi pa en fabriksny bil til demonstrationsbrag.
Lovgrundlag
Registreringsafgiftsloven (Lovbekendtg0relse nr. 221 af26. februar2013) § 8,
stk. 1:

"Den afgiftspligtige vcerdi for et nyt k0ret0j er dets almindelige pris, indbefattet
mervcerdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet
pd registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden k0ret0-

jets registrering udsteder bevisfor afgiftsberigtigelsen, pa tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige vcerdi md ikke vcere lavere end den pris, der

er betalt for k0ret0jet, jf dog § 9, stk 4.1 den afgiftspligtige vcerdi af nye k0ret0jer indregnes altid mindst 9 pet. i samlet avance for import0r og forhandler. Den

afgiftspligtige vcerdi md ikke indeholde negativ import0ravance, jf dog § 9, stk.
3 og 4. Sdfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder

avance, som indgdr i beregningen af den afgiftspligtige vcerdi, overflyttes eller
faktureres, sa de ikke Icengere omfattes af den afgiftspligtige vcerdi, kan de
transaktioner, hvor den pdgceldende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidescettes i relation til afgiften. "

Registreringsafgiftsloven § 8, stk. 9:
"Stk 1 finder tilsvarende anvendelse ved afgiftsberigtigelse afk0ret0jer pa
grundlag afsavel udtagelse til eget brug som salg til en virksomhed, der erhvervsmcessigt handler med eller udlejer motork0ret0jer, eller salg til en sadan
virksomheds ncertstdende."
Forarbeider:

Af de almindelige bem^rkninger til lovforslag L 94 2011/2012, vedtaget som
Loy nr. 411 af 11. maj 2012, fremgar bl.a.:
"Biler, der afforhandlere udtages til eget brug, og biler, der erhverves af lea¬

sing,selskaber, afgiftsberigtiges i dag i vidt omfangpa et lavtprisgrundlag, den
sakaldte mindstebeskatningspris. Denne lempelige praksis har baggrund i nogle

Landsskatteretskendelser, jf feks. SKM2003 128.LSR. Med lovforslaget vendes
tilbage til lovens udgangspunkt, hvorefter af giftsgrundlaget for et k0ret0j er k0ret0jets almindelige pris ved salg til brnger her i landet."

"Grundlaget for beregning af registreringsafgiften er prisen ved salg til bruger
her i landet inkl. moms, men ekskl. registreringsafgiften. Forhandlerne beregner

registreringsafgiften pa grundlag af salgsprisen.
Efter gceldende regler skal der i den afgiftspligtige vcerdi af nye k0ret0jer, indregnes mindst 9 pet. i samlet avance for importgr ogforhandler. Den afgiftsplig¬
tige vcerdi ma ikke indeholde negativ import0ravance. "

Det foreslds, at den afgiftspligtige vcerdi vedr0rende registreringsafgiften vcernes
pa yderligere tre mdder i forhold til gceldende ret, hvorefter et k0ret0j som ho-

vedregel afgiftsberigtiges pa grundlag afk0ret0jets almindelige pris ved salg til
bruger her i landet, hvilket er den pris, en uafheengig k0ber betaler.

For det fbrste foreslas, at den afgiftspligtige vcerdi som minimum skal vcere den
pris, der er betalt for k0ret0jet, og at mindstebeskatningsprisen ikke uden videre
kan anvendes ved udtagelse af et k0ret0j til eget brug.
For det andet at inter ess efor bundne virksomheder skal kunne godtg0re, at de

k0ret0jer, de handler indbyrdes, i et ikke uvcesentligt omfang er blevet handlet til
Hgnende priser mellem uafheengige parter.

For det tredje at der sker offentligg0relse af afgiftsgrundlag for alle afgiftsberigtigede k0ret0jer.
Formalet med disse tre elementer er, at leasingselskaber ikke skal kunne afgiftsberigtige k0ret0jer til mindstebeskatningsprisen, at fjerne den anvendelse af de¬

mob Her, der i dag foregar for at bringe af gifts grundlaget ned til mindstebeskat¬
ningsprisen, og at modvirke brug af markedsmcessigt urigtige priser ved handler
mellem interesseforbundne virksomheder.
Af de saerlige bemasrkninger til lovforslaget fremgar det bl.a.:

"Efter stk 9 skal registrerede virksomheder, der afgiftsberigtiger k0ret0jer til
eget brug feks. med henblik pa videreudlejning eller til demonstrationsbrug,
amende samme grundlag for beregning af afgiften, som ved almindeligt videreSide 8/ 11

salg. Dette indebcerer, at leasingvirksomheder, der erhverver et k0ret0j, der skal
afgiftsb erigtiges, vil vcere at anse som slutbruger. Og det indebcerer, at en farhandler, der udtager en bil til eget brug, f.eks. til demonstration for hinder, vil

skulle afgiftsberigtige k0ret0jet efter den almindelige pris for k0ret0jet ved salg
til bruger her i landet."
Praksis
Dera jyricliske vejledning 2013-1, afsnit E.A.S.1.5

Begrundelse
Efler registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 og stk. 9, er grundlaget for afgiftsbe-

regningen k0ret0jets almindelige pris ved salg til bruger her i landet pa registreringstidspunktet. Heri skal vasre indeholdt mindst 9 pet. i samlet avanee for import0r og forhandler, og der ma ileke vasre indeholdt nogen negativ avanee for
import0rvirksomheden.

Som det fremgar af bemasrkningeme til L 94 2011/2012 var det sigtet med lovaendringen, at g0re op med den hidtidige lempelige praksis med afgiftsberigtigelse af demobiler til brug i virksomheden pa grundlag af mindstebeskatningsprisen. Der indf0rtes forskellige vs&xn, herunder at den afgiftspligtige vaerdi aldrig
ma vasre lavere end den pris, der er betalt for k0ret0jet.
I bemaerkninger til lovforslaget anf0res det, at "Med lovforslaget vendes tilbage

til lovens udgangspunkt, hvorefter afgiftsgrundlaget for et k0ret0j er k0ret0jets
almindelige pris ved salg til bruger her i landet."
Under bemasrkningeme til lovforslagets enkelte elementer (3.2.2.) anfores endvidere, at der ved "... k0ret0jets almindelige pris ved salg til bruger her i landet"
forstas "den pris, en uafhasngig k0ber betaler".
Under lovforslagets punkt 4.1 ardkres det, at forslaget skal "... genetablere den

almindelige pris ved salg til bruger her i landet som afgiftsgmndlag for registreringsafgiften af biler, ogsa i forbindelse med leasing- og demobiler."
Det anfgires videre, at"... den almindelige handelspris, som ligger til grund for

afgiftsberigtigelsen svarer til den markedsmasssigt rigtige pris for k0ret0jet."
Som anf0rt af sp0rger, blev der i forbindelse med behandlingen af L 94
2011/2012 afgivet svar til Skatteudvalget, hvoraf det fremgar, at "Der kan saledes godt betales forskellig registreringsafgift af to ens biler, ogsa efter lovforsla¬
gets regler, eksempelvis hvis et leasingselskab kan forhandle sig frem til en lave¬
re pris ved k0b af flere biler end en forbruger, der k0ber en enkelt bil."
Det er imidlertid SKATs opfattelse, at en forhandlervirksomhed iklce kan anven-

de sin indk0bspris hos import0ren - eller sin salgspris til en fladeejer
/leasingselskab - som grundlag for afgiftsberigtigelse ved udtagelse af en demo-

bil til brug i virksomheden. Der vil typisk vasre tale om, at forhandleren udtager
et enkelt eller nogle fa k0ret0jer, som er indk0bt med henblik pa videresalg.

Side 9/11

I anmodningenombindende svar anf0rer sp0rger: "... mender forekommer ogsa

salg til private til denne pris." Enkelte salg til private kefbere til den lave pris, kan
efter SKATs opfattelse ikke tendre pa, at grundlaget for forhandlerens afgiftsberigtigelse er den almindelige pris ved salg til bruger her i landet.
Det er "den rigtige markedspris" for k0ret0jet ved salg af et enkelt k0ret0j til en
uafhasngig kerber, der er forhandlerens grundlag for afgiftsberigtigelse. SKAT
har slaet bilens udsalgspris op via
Den vejledende udsalgspris til bruger her i landet oplyses til kr. 229.995.
Hvis sp0rgers indk0bspris anvendes som beregningsgmndlag, ville udsalgsprisen
i stedet udg0re kr. 211.215.
Pa baggrund af ovenstaende er det SKATs opfattelse, at sp0rger ikke kan anven-

de sin indkabspris som afgiftspligtig vasrdi pa en fabriksny bil til demonstrationsbrug.

SKAT finder ikke, at sp0rgers haringssvar giver anledning til en asndring af
SKATs indstilling. Det fremgar af bemaerlcningeme til L 94 2011/2012 (vedtaget
som Lov nr. 411 af 11. maj 2012), at en forhandler, der udtager en bil til eget
brug, f.eks. til demonstration for kunder, vil skulle afgiftsberigtige k0ret0jet efter
den almindelige pris for k0ret0jet ved salg til bruger her i landet. Og den almin¬
delige pris for k0ret0jet ved salg til bruger her i landet svarer ikke til forhandle¬
rens indlc0bspris.

Indstilling
SKAT indstiller, at sp0rgsmal 1 besvares med nej.

Skatteradets afgorelse og begrundelse
Skatteradet tiltrasder SKATs indstilling og begrundelse.
Svareter bindende for skattemyndighederne i folgende periode
I 5 ar, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

Hvornar er svaret ikke bindende
Svaret er. jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, ildce bindende i folgende til-

faside:
• hvis der sker asndringer i de faktiske forhold eller forudsastninger, der har
vasret afg0rende for svaret,
• hvis de love og bekendtg0relser, som har ligget til grand for svaret An¬
dres,

• hvis det bindende svar er i strid med EU-retten.
Et svar, der vedrorer fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er, jf.
skatteforvaltningslovens § 25, stk. 3, ilcke bindende, i det omfang en udenlandsk,
respektive en fasrask eller en granlandsk, skattemyndighed logger en anden vur-

dering af det pagasldende sp0rgsmal til gnmd.

Kiagevejledning
Der kan klages bade over svarets indhold og bindingsperiodens lasngde, hvis den
er fastsat til mindre end 5 ar.

Klagen skal vasre skriftlig og angive, pa hvilke punkter det bindende svar anses
for urigtig samt en begrundelse herfor. Der skal medsende det bindende svar i
original eller kopi samt de dokumenter, som skal anvendes som bevis i sagen.
Klagen skal vasre modtaget i Landsskatteretten senest 3 maneder efter foresp0rgerens modtagelse af det bindende svar.

Klagen skal sendes til:
Landsskatteretten
Ved Vesterport 6, 6. sal
1612 Kefbenhavn Y.

Der koster 800 kr. at klage til Landsskatteretten. Betebet skal vedlasgges pa
check eller indbetales til bank, reg.nr. 0216 kontonr. 4069029361. Betebet vil
blive tilbagebetalt, hvis sp0rger far belt eller delvist medhold af Landsskatteret¬
ten eller ved en efterfialgende domstolspr0velse af sp0rgsnialet.

Mulighed for omkostningsgodtgarelse
Det er i visse tilfelde muligt, at fa tilskud til udgifter til radgiver og anden sagkyndig bistand i forbindelse med klage. Regleme om omkostningsgodtg0relse
star i skatteforvaltningslovens kap. 19. Ans0gning om godtg0relse skal sendes til

SKAT. Ans0gningsblanket (blanketo. 02.008) kan evt. findes pa
www.SKAT.dk.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 53, stlc 2 kan skattepligtige efter selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 og skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1,
ikke opna omkostningsgodtg0relse efter regleme i skatteforvaltningslovens kap.
19 i forbindelse med eventuel paklage af afg0relsen.

Med venlig hi I sen

Jonny Nebman Madsen
Jonny l\/ladsen@Skat dk
Direkte telefon 72389164

