Afsenders navn, adresse og telefonnr.

Forespørgsel om værdifastsættelse
af et brugt motorkøretøj
Dato

Eksport

Import

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Mærke

Art (f.eks. personbil, motorcykel)

Andet
KM - stand

Identitet
Model

Type

Dato for 1. registrering Stelnummer

Type (f.eks. sedan, coupe, stationcar)

Antal døre

Andet (f.eks. stylingudstyr)

Cyl.antal

Ydelse ( Hk )

Drivkraft

Totalvægt (varebiler/autocamper)

Karrosseri
Cyl.volumen

Motor
Gearkasse

Transmission
Udstyr/
stand

Andet (f.eks. 16 ventiler, turboudstyr)

Benzin

Letmetalfælge

Andet (f.eks. overdrive, 4-hjulstræk)

Almindelig

Automatisk

Læder indtræk

Fartpilot

Metallak

Klima (manuel)

Klima (aut.)

Soltag (aut.)

Parkeringssensor

Navigation

Xenon-lys

Alarm

Stk. el-ruder

Km pr. l

Antal gear

under middel

Årsag til værdisættelse:

El-indst. sæder
Antal selealarmer

Udstyrspakke
(art)

Stand:

Diesel

El-indst. sæder
m/memory
Antal airbags

Andet udstyr (art):

middel

over middel

Varebil fra gule plader til
hvide plader

Andet

SKAT bedes oplyse den forventede størrelse af registreringsafgiften for et brugt køretøj af så vidt muligt tilsvarende type i normal vedligeholdt stand.
Køretøjet påtænkes registreret efter færdselsloven eller udført mod godtgørelse af registreringsafgift. Jeg er bekendt med, at oplysningerne
danner grundlag for fastsættelse af den foreløbige afgiftspligtige værdi.
Kopi af køretøjets registreringsbevis skal vedlægges
Bilag

Underskrift af afsenderen

Evt. dokumentation for handelspriser i DK.

•••••••••••••••••••••••••••
Besvarelse
Dato

Grundlag:

Afgiftspligtig værdi:

Afgift heraf:

Brugt køretøj - import

- andet

Hvis køretøjet ikke opfylder specielle udstødningsnormer, jf. synsblanketten,
forhøjes den afgiftspligtige værdi med 610 kr.
Brugt køretøj - eksport

15% reduktion

Der betales et gebyr på 180 kr. ved ekspeditionens start

Du må regne med, at afgiften kan blive ændret, når den endelige værdi fastsættes af SKAT.

Ved eksport:
Der godtgøres ikke beløb på under 4.000 kr. for motorcykler, vare-biler, hyrevogne og sygetransportkøretøjer og under 7.500 kr. for personbiler, autocampere og busser.

Tilbagebetalingen kan ikke overstige den registreringsafgift, der oprindeligt er
betalt, fratrukket 15 pct.

*) For brugte biler og motorcykler, der har gennemgået toldsyn, nedsættes
afgiften med 60 kr.

Underskrift

Ved selve afgiftsekspeditionen medbringes

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••

2008.07

Ved import (indbetaling):
Ved eksport (udbetaling):
* Dokumentation for syn/toldsyn fra synsvirksomheden
* Registreringsattest og eventuel toldattest
* Registreringsattest og eventuel toldattest
* Denne forespørgselsblanket
* Penge i form af kontanter eller bankudstedt check
* Penge til betaling af gebyr 180 kr.
* Denne forespørgselsblanket
* Evt. dokumentation for handelspriser i DK
* Køretøjet i registreringsklar og nysynet stand (undtagen personbiler og motorcykler)
21.009 * Evt. dokumentation for handelspriser i DK

Vejledning

Forespørgsel om værdifastsættelse af et brugt motorkøretøj
Ønsker du inden indførsel eller udførsel af et brugt motorkøretøj oplysning om registreringsafgiften, skal vi have nogle
konkrete oplysninger om køretøjet.
Det er vigtigt at afgive fyldestgørende oplysninger, også om
ekstraudstyr, af hensyn til en så præcis beregning af registreringsafgift som mulig.
Nedenfor kan du få et overblik over reglerne for den foreløbige værdifastsættelse af et brugt motorkøretøj, foretaget af
et skattecenter, samt om hvordan ekspeditionen gennemføres.
Vær opmærksom på, at SKATs beregning af registreringsafgift baseres på en foreløbig værdifastsættelse af køretøjets
handelspris. Som en tommelfingerregel udgør afgiften ca. 60
pct. af handelsprisen i Danmark.

Værdifastsættelse
Når køretøjet er synet og godkendt af synsvirksomheden, skal
du henvende dig til et skattecenter, hvor du skal betale registreringsafgiften. Afgiften beregnes af en skønnet værdi for
bilen.
Når køretøjet er endelig værdifastsat modtager du en opgørelse over det endelige afgiftsbeløb. Du modtager samtidig en
specifikation over værdifastsættelsen.
Uddrag af Registreringsafgiftsloven
“§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift,
men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres. Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi kan ikke
overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.”

Når der er betalt afgift kan køretøjet indregistreres hos politiet.
Du må regne med, at afgiften kan blive ændret, når den
endelig værdi er fastsat skønsmæssigt af SKAT.
Handelspris/almindelig pris
Udtrykket handelspris skal i sammenhæng med registreringsafgiftsloven forstås som køretøjets almindelige pris ved salg
fra forhandler til bruger her i landet, dvs. inklusive registreringsafgift, forhandleravance og moms.

2008.07

Sådan gennemføres ekspeditionen for et brugt indført motorkøretøj
1. Syn
Køretøjer, der første gang skal indregistreres her i landet skal
først synes/teknisk godkendes af en synsvirksomhed. For personbiler og motorcykler skal der hos synsvirksomheden samtidig foretages et såkaldt “toldsyn”, med henblik på at fastslå
køretøjets identitet, km-stand, udstyr og stand generelt.

21.009

Ønsker du oplysninger om afgiftsberegningen kan du læse
herom i pjecen “Indførsel af brugte personbiler”. Oplysninger
om mulighederne for at få tilbagebetalt registreringsafgift,
hvis du udfører et brugt motorkøretøj, findes i pjecen “Tilbagebetaling af registreringsafgift”. Yderligere oplysninger om
de mere praktiske forhold ved import af brugte personbiler og
motorcykler, kan findes i pjecen “Import af brugte personbiler
og motorcykler – sådan er proceduren”. Pjecerne finder du
under www.skat.dk.
www.skat.dk
På www.skat.dk kan du finde afgiftssatser samt beregne afgift.
Endvidere kan du se oplysninger om værdi af afgift for tidligere vurderede køretøjer.
Med venlig hilsen
SKAT

