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1 Indledning  

 
Procedurevejledningen er til brug for leasingvirksomheder, som, efter ansøgning, har fået tilladelse 
til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift af køretøjer i Motorregistret efter 
registreringsafgiftslovens § 3 b.  

Vejledningen beskriver den praktiske håndtering af køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift.  
 

2 Oprettelse af en leasingaftale – fabriksnyt køretøj  
 

Et fabriksnyt køretøj skal ikke værdifastsættes, før der oprettes en leasingaftale i Motorregistret, da 
der skal foreligge en importørerklæring og en forhandlererklæring. Registreringsafgiften beregnes 
ved at angive den brutto afgiftspligtige værdi ved oprettelse af leasingaftalen. 

I Motorregistret vælges menuen Leasing og herefter Opret leasingaftale. 
- Angiv primær bruger og evt. sekundær bruger  
- Angiv afgiftsperiode 

- Angiv den brutto afgiftspligtig værdi 
- Vælg Beregn  
- Opret leasingaftalen 

 

Ved oprettelse af leasingaftalen vil der være et felt til Subleasinggiver. I skal være opmærksomme 
på, at, hvis der er tale om et subleasingforhold, kan subleasingtager registreres som primær bruger, 
og subleasinggiver kan registreres som subleasinggiver.   

Ved splitleasing skal den ene leasingtager registreres som sekundær bruger.  

Motorregistret danner en kvittering, hvor leasingcertifikatkoden til brug ved registrering af køretøjet 
fremgår. 
 

3 Oprettelse af en leasingaftale – brugt køretøj  
 

Køretøjet skal værdifastsættes, før I kan oprette en leasingaftale i Motorregistret.  

Registreringsafgiften beregnes ved at værdifastsætte køretøjet med en handelspris og nypris. 
 

3.1 Værdifastsættelse 

 
I Motorregistret vælges menuen Registreringsafgift og herefter Fastsæt registreringsafgift. 

- Angiv årsag Andet hvis køretøjet tidligere har været registreret i Danmark eller årsag Import, 
hvis køretøjet er importeret fra udlandet 

- Angiv køretøjets handelspris og nypris 
- Vælg Beregn  
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- Vælg Fastsæt værdi 

 
OBS: En værdifastsættelse udføres kun, såfremt I selv skal anvende den efterfølgende.  

I tilfælde hvor I ikke selv kan værdifastsætte køretøjet, kan I anmode Motorstyrelsen om at gøre det.  
 
Bemærk at autocampere, busser og veterankøretøjer altid skal værdifastsættes af Motorstyrelsen, 
inden I kan oprette en leasingaftale. I kan orientere jer om processen ved værdifastsættelse af 
køretøjer på skat.dk/selvanmelder.  

I Motorregistret vælges menuen Registreringsafgift og herefter Anmod om værdifastsættelse. 
- Angiv årsag Andet hvis køretøjet tidligere har været registreret i Danmark eller årsag Import, 

hvis køretøjet er importeret fra udlandet 
- Oplys om køretøjets stand og kilometerstand 
- Opret anmodning 
- Når Motorstyrelsen har værdifastsat køretøjet, modtager I en afgørelse i jeres 

Meddelelsesarkiv 
 

  

3.2 Opret leasingaftale 

 
Når I har indgået en aftale om leasing af et køretøj med en leasingtager, skal I oprette en 
leasingaftale i Motorregistret. I Motorregistret vælger I menuen Leasing og herefter Opret 

leasingaftale. 
- Angiv primær bruger og evt. sekundær bruger  
- Angiv afgiftsperiode (enten antal måneder, eller til og fra dato) 
- Opret leasingaftale 

 

Ved oprettelse af leasingaftalen vil der være et felt til Subleasinggiver. Hvis der er tale om et 
subleasingforhold, skal I være opmærksomme på, at subleasingtager kan registreres som primær 
bruger, og subleasinggiver kan registreres som subleasinggiver.   

Ved splitleasing skal den ene leasingtager registreres som sekundær bruger.  

Motorregistret danner en kvittering, hvor leasingcertifikatkoden fremgår. Den skal I bruge til 
registrering af køretøjet.  

 

4 Registrering af køretøj  
 

Et køretøj som skal på forholdsmæssig registreringsafgift skal altid igennem et registreringsflow i 
Motorregistreret. I de følgende afsnit, kan I læse mere om, hvordan køretøjet registreres.  
 

http://www.skat.dk/selvanmelder
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4.1 Fabriksnyt køretøj  
 

I Motorregistreret vælger I menuen Registrering og herefter Registrer køretøj.  
- Lås køretøjet op med IRK-kode 
- Sæt kryds ved udlejningskøretøj når der er tale om et fabriksnyt køretøj  
- Skal leasingaftale tilføjes? – Ja  
- Indsæt leasingcertifikatkode  
- Tilføj leasingaftale  
- Gennemfør registreringsflowet  
- Udskriv kvittering for registrering, da den gælder som midlertidig registreringsattest 

 

4.2 Brugt køretøj 

 
I Motorregistret vælger I menuen Registrering og herefter Registrer køretøj.  

- Lås køretøjet op med RAK-koderne fra registreringsattesten 
- Skal leasingaftale tilføjes? - Ja  
- Indsæt leasingcertifikatkode  
- Tilføj leasingaftale  
- Gennemfør registreringsflowet  
- Udskriv kvittering for registrering, da den gælder som midlertidig registreringsattest.  

 
Køretøjet kan også registreres hos en nummerpladeoperatør eller i en motorekspedition. 

Den forholdsmæssige registreringsafgift inkl. rente for afgiftsperioden debiteres jeres 
månedsangivelse. 

Registreringsattesten modtager I pr. post. 
 

4.3 Ønskenummerplader  
 

Ved registrering af et køretøj med ønskenummerplader gennemføres registreringsflowet som 
beskrevet i afsnit 4.  
Ved fanen Plade vælges ønskenummerpladerne.  

Ved flytning af ønskenummerplader fra et køretøj til et andet skal det køretøj, som pladerne flyttes 
til være afmeldt. Ønskenummerpladerne må derimod ikke være afmeldt, når de flyttes til et nyt 
køretøj.  

I Motorregistret vælger I menuen Registrering og herefter Flyt ønskeplader. 
 

5 Ny registreringsattest  
 

Bestilling af ny registreringsattest kan findes på skat.dk:  
- Vælg Erhverv 
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- Vælg Motor  
- Vælg Registrering og omregistrering  
- Vælg Registreringsattest 

 
Registreringsattesten kan også bestilles via Motorregistret: 

- Vælg Registrering 
- Bestil registreringsattest 

 

Registreringsattesten sendes pr. post til primær ejer af køretøjet. 
 

5.1 RAK-koder 
 

Hvis I ikke kan afvente registreringsattesten, og der er tale om et akut behov, kan der efter 
anmodning udleveres RAK-koder. Retningslinjerne for udlevering af RAK-koder findes via skat.dk:  

- Vælg Erhverv  
- Vælg Motor  
- Vælg Motorregistreret  
- Vælg Sådan bruger du Motorregistret  
- Vælg Udlevering af registreringsattest koder til pladeoperatører  

 
Da udlevering af RAK-koder kun må ske via en sikker krypteret forbindelse, skal anmodningen 
fremsendes via skat.dk ved TastSelv Erhverv:  

- Vælg Log på i øverst højre hjørne  
- Vælg Log på Erhverv 
- Log på med NemID/MitID 
- Vælg Kontakt i menuen  
- Vælg Skriv 
- Vælg følgende emner Bil og Motor – Motorregistret og RAK-koder og kontroltal – RAK-

koder 
 

6 Stjålne nummerplader og nummerpladeskifte  
 

Hvis et køretøj med en aktiv leasingaftale får nummerpladerne stjålet, eller leasingtager ønsker at 
skifte fra fx gule plader til papegøjeplader, skal køretøjet først afmeldes. Herefter. registreres 
køretøjet som beskrevet i afsnit 4, og den aktuelle leasingaftale tilknyttes igen. 
 

6.1 Afmelding  
 

I kan kun foretage nedstående afmeldingen i Motorregistreret, hvis I er nummerpladeoperatør.  
 
I Motorregistret vælger I menuen Registrering og herefter Afmeld køretøj: 

- Vælg afmelding med aflevering af plader eller afmelding uden aflevering af plader (hvis de 
er blevet stjålet og er blevet meldt stjålet ved politiet)  
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- Vælg Godkend   

 

7 Annullering af værdifastsættelse 

 
En værdifastsættelse kan i nogle tilfælde annulleres ved henvendelse til Motorstyrelsen. 
Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet i afsnit 19.   

 

7.1 I har selv lavet værdifastsættelsen 

 
Send henvendelse om annullering af værdifastsættelsen. Henvendelser til Motorstyrelsen er 
beskrevet i afsnit 19.   
 

7.2 Motorstyrelsen har foretaget værdifastsættelsen 
 

En værdifastsættelse som er foretaget af Motorstyrelsen kan ikke annulleres. 

Det er anmelder af værdifastsættelsen, som kan anvende den. Hvis en anden ønsker at anvende 
værdifastsættelsen, skal de dokumentere, at de er ejer af køretøjet. Hvis Motorstyrelsen vurderer, at 
dokumentationen er tilstrækkelig, skiftes anmelder på værdifastsættelsen, og den kan nu anvendes 
af en anden virksomhed. Send henvendelse herom. Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet i 
afsnit 19.   
 

7.3 En anden virksomhed har lavet værdifastsættelsen 
 

Hvis I har købt et køretøj, hvor der er lavet en værdifastsættelse af en anden virksomhed, skal I 
anmode Motorstyrelsen om at annullere værdifastsættelsen. Sammen med anmodningen skal I 
sende dokumentation på, at I ejer køretøjet.  
 
Dokumentation kan fx være købsfaktura. Motorstyrelsen foretager herefter en konkret vurdering af 
ejendomsretten. Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet i afsnit 19.   
 

8 Periodeforlængelse 
 

Der skal være indgået en aftale med leasingtager forud for periodeforlængelsen. Vær desuden 
opmærksom på, at aftalen og aftaletidspunktet skal kunne dokumenteres efterfølgende.  

Når I foretager en periodeforlængelse, skal I indsætte en ny udløbsdato i Motorregistret.  

I Motorregistret vælger I menuen Leasing og herefter Rediger leasingperiode.  
- Angiv den nye udløbsdato  
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- Vælg Godkend  

 
Den forholdsmæssige registreringsafgift inkl. rente for den nye periode debiteres jeres 
månedsangivelse. 

Bemærk endvidere de særlige overgangsregler i lov nr. 203 af 13. februar 2021, vedrørende aftaler 
indgået før den 18. december 2020. 
 

9 Debitorskifte  
 

Når en leasingtager, udtræder af en leasingaftale, og en anden leasingtager samtidig indtræder i 
aftalen, kan der foretages et debitorskifte i Motorregistret.  

I Motorregistret vælger I menuen Leasing og herefter Debitorskifte.   
- Indsæt RAK-koderne fra registreringsattesten 
- Vælg Skift primær bruger og evt. sekundær bruger 
- Indsæt forsikringsselskab  
- Vælg Godkend  
- Udskriv kvittering, da den gælder som midlertidig registreringsattest.  

 
Registreringsattesten modtager I pr. post. 
 

10 Genberegning 
 

Nye udlejningskøretøjer registreret første gang i Danmark efter den 3. oktober 2017, på en 
leasingaftale, skal genberegnes ved salg eller anden overdragelse til tredjepart, eller senest tre 
måneder efter 1. registreringsdato. 

Genberegning skal foretages inden leasingaftalen annulleres i Motorregistret, så beregningen 
foretages på baggrund af den forholdsmæssige registreringsafgift.  
 
Vær opmærksom på, at der i genberegningsflowet i Motorregistreret skal tages stilling til, om I 
ønsker, at der foretages værditabsberegning for perioden mellem køretøjets registrering og 
genberegningstidspunktet.   

Genberegning i Motorregistret:  
- Tryk på registreringsafgift 
- Vælg genberegn registreringsafgift udlejningskøretøj 
- Indsæt registrerings.nr., stel.nr. eller køretøj-ID 
- Vælg Ja eller nej ved feltet ønskes værditabsberegning for den forløbne periode?  
- Indsæt anmeldelsesdato 
- Indsæt køretøjets handelspris 
- Tryk genberegn  
- Tryk godkend  
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10.1 Totalskade  

 
Såfremt køretøjet totalskades inden for tre måneder fra første registrering, skal det ikke 
genberegnes. 
Når køretøjet er meldt totalskadet, bliver det som følge af totalskaden blokeret i Motorregistret, og I 
kan ikke annullere leasingaftalen.  
I skal kontakte Motorstyrelsen for at annullere leasingaftalen og få fjernet klausulen 
udlejningskøretøjer mv. Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet i afsnit 19 
 
I vil modtage svar fra Motorstyrelsen, når klausulen er ophævet og leasingaftalen annulleret. 
Refusionen for den afbrudte leasingaftale skal korrigeres. Se afsnit 18.  
 

11 Afbrydelse af leasingaftale  
 

Hvis en leasingaftale afbrydes før udløb af leasingperioden, skal køretøjet enten afmeldes og aftalen 
annulleres, eller køretøjet skal omregistreres til en ny registrering på et andet afgiftsgrundlag end 
den registrerede leasingaftale i Motorregistret. Dette skal ske inden 1. arbejdsdag efter den 
oprindelige afgiftsperiodes udløb.  

Hvis aftalen annulleres op til én måned før udløb af leasingperioden, beregner Motorregistret 
refusion af den forholdsmæssig registreringsafgift og rente, for det resterende antal hele måneder.  

I skal være opmærksom på, at ophøret mellem leasinggiver og leasingtager samt aftaletidspunktet 
skal kunne dokumenteres efterfølgende. 
 

11.1 Afbrydelse ved afmelding  
 

Afbrydelse af en leasingaftale kræver, at I både afmelder køretøjet og annullerer leasingaftalen i 
Motorregistret. Datoen for, hvornår leasingaftalen annulleres i Motorregistret, er afgørende for 
beregning af refusion af den forholdsmæssige registreringsafgift og rente. 
 

11.1.1 Afmelding  
 

I Motorregistret vælger I menuen Registrering og herefter Afmeld køretøj.  
- Udfyld de relevante felter 
- Vælg Godkend  

 

11.1.2 Annullering af leasingaftale  
 

I Motorregistret vælger I menuen Leasing og herefter Annuller leasingaftale.  
- Vælg leasingaftalen  
- Vælg Godkend  
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En eventuel refusion krediteres jeres månedsangivelse.  
I tilfælde af at Motorregistret ikke beregner korrekt refusion, henvises der til afsnit 18.  
 

11.2 Afbrydelse ved ny registrering  
 

En leasingaftale annulleres, hvis køretøjet registreres på et andet afgiftsgrundlag end den aktuelle 
leasingaftale, fx på en anden leasingaftale eller på fuld registreringsafgift. Motorregistret beregner 
refusion af den forholdsmæssig registreringsafgift og rente for det resterende antal hele måneder.  
Det er den dato køretøjet registreres på en ny leasingaftale, eller på fuld registreringsafgift, der er 
afgørende for beregning af refusionen. 

Refusionen krediteres jeres månedsangivelse.  

I tilfælde af at Motorregistret ikke beregner korrekt refusion, henvises der til afsnit 18.  
 

12 Ordinært udløb af afgiftsperioden 
 

Senest ved afgiftsperiodens udløb, eller 1. arbejdsdag efter afgiftsperiodens udløb, skal I foretage en 
af følgende handlinger: 
  

- Aflevere nummerpladerne og afmelde køretøjet hos en nummerpladeoperatør eller i en 
motorekspedition 

- Registrere køretøjet ved at betale fuld registreringsafgift efter en ny værdifastsættelse 
- Registrere køretøjet med en ny leasingaftale efter en ny værdifastsættelse  
- Foretage en periodeforlængelse af leasingaftalen 

 
Fristen for omregistrering eller afmelding skal dog senest ske ved påbegyndelse af en ny 
afgiftsperiode, såfremt den nye afgiftsperiode starter inden 1. arbejdsdag.  
 

12.1 Pladeinddragelse og ekstraopkrævning  
 

Såfremt nummerpladerne ikke afleveres og køretøjet ikke afmeldes, eller køretøjet ikke 
omregistreres ved afgiftsperiodens udløb, anmoder Motorstyrelsen politiet om at inddrage 
nummerpladerne.  

I får besked om pladeinddragelsen i Meddelelsesarkivet.  

Hvis køretøjet efterfølgende afmeldes eller omregistreres, får I via Meddelelsesarkivet en afgørelse 
om yderligere forholdsmæssig registreringsafgift for fristoverskridelsesperioden. Afgørelsen er 
truffet med udgangspunkt i, at den manglende afmelding eller omregistrering af køretøjet efter 
afgiftsperiodens udløb beroede på leasingtagers forhold. 

Hvis den manglende afmelding af køretøjet efter afgiftsperiodens udløb beror på leasinggivers 
forhold, vil der skulle betales fuld registreringsafgift.   



Side 11 af 15 

 

 
Ekstraopkrævningen vil blive debiteret på jeres månedsangivelse.  
 

13 Stjålet køretøj  
 

Hvis et køretøj på forholdsmæssig registreringsafgift bliver stjålet, skal køretøjet afmeldes i 
Motorregistreret. Når køretøjet er afmeldt, anses leasingforholdet for ophørt. For udbetaling af 
refusion for den forholdsmæssige registreringsafgift, skal der foreligge en politianmeldelse, som 
dokumenterer, hvornår køretøjet er stjålet.  
 
For automatisk udbetaling af refusion for den forholdsmæssige registreringsafgift og rente, skal I 
annullere leasingaftalen samtidigt med at køretøjet afmeldes. 
 

14 Værditabsberegning  

 
På det tidspunkt, hvor leasingaftalen afbrydes, eller, hvor køretøjet udgår af ordningen, har I 
mulighed for at foretage en regulering af den forholdsmæssige registreringsafgift.  

Regulering af forholdsmæssig registreringsafgift skal ske senest 7 dage efter, at leasingaftalen 
afbrydes, eller senest 7 dage efter, at køretøjet udgår af ordningen.  

Regulering af forholdsmæssig registreringsafgift i Motorregistret: 
- Tryk på Leasing 
- Vælg reguler leasingafgift  
- Indsæt registreringsnummer, stelnummer eller køretøj-ID 
- Vælg leasingcertifikat  
- Indsæt køretøjets handelspris  
- Tryk på beregn 
- Tjek beregningen og tryk godkend 

 
Regulering af den forholdsmæssige registreringsafgift posteres på månedsangivelsen.  
 

15 Totalskade 

 
Bliver et køretøj på forholdsmæssig registreringsafgift totalskadet, skal køretøjet afmeldes, og 
leasingaftalen annulleres i Motorregistret. Herefter anses leasingforholdet for ophørt.  
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16 Ændring af bruttoafgiftspligtig værdi / handelspris/nypris 

 
Ved oprettelse af en leasingaftale, skal I enten angive køretøjets bruttoafgiftspligtige værdi eller 
foretage en værdifastsættelse afhængig af, om køretøjet er nyt eller brugt.  

Åben månedsangivelse - nyt køretøj 

Hvis køretøjets værdi er over mindstebeskatningen, skal I selv ændre værdien i Motorregistret. 

- Tryk på Registreringsafgift 
- Vælg Rediger køretøj på månedsangivelse 
- Angiv korrekt bruttoafgiftspligtig værdi 
- Beregn 

- Godkend 

Hvis Motorregistret spærrer for ændringen, er det kun Motorstyrelsen, som kan ændre værdien. I de 
tilfælde skal I sende en anmodning til Motorstyrelsen. Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet 
i afsnit 19.  

 
Åben månedsangivelse - brugt køretøj 

- Tryk på Registreringsafgift 
- Vælg Rediger køretøj på månedsangivelse 
- Angiv korrekt handelspris/nypris 
- Beregn 

- Godkend 

Et køretøj på en lukket månedsangivelse kan kun rettes af Motorstyrelsen. Der skal i de tilfælde 
sendes en anmodning om rettelsen til Motorstyrelsen. Henvendelser til Motorstyrelsen er beskrevet 
i afsnit 19.   
 

17 Månedsangivelsen i Motorregistret 
 

Motorregistret danner en månedsangivelse på baggrund af afregningsperiodens 
registreringsafgiftsmæssige transaktioner. Derudover findes der en separat månedsangivelse for 
gebyrer.  

I skal afstemme jeres månedsangivelse, før I godkender angivelsen senest den 15. i den 
efterfølgende måned.  

I Motorregistret vælger I menuen Registreringsafgift.  
- Vælg den relevante månedsangivelse  
- Vælg Godkend  
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Når månedsangivelsen er godkendt, dannes en OCR-linje til betaling af registreringsafgiften. 
Rettidig betaling er ligeledes senest den 15. i efterfølgende måned. 

 

18 Rettelse af forholdsmæssig registreringsafgift   
 

Rettelser skal som hovedregel foretages i Motorregistret, straks efter fejlen er konstateret. Når I 
anmoder om at få foretaget en rettelse, skal I være opmærksomme på nedenstående procedure i 
forhold til fremsendelse af rettelser.  
 

18.1 Særligt om manuelle rettelser modtaget inden angivelsesfristens udløb  
 

Hvis Motorregistreret ikke beregner den korrekte forholdsmæssige registreringsafgift eller rente på 
grund af systemmæssige fejl, skal I anmode om en manuel rettelse. Det kræver dog, at vi modtager 
anmodningen om rettelsen, inden angivelsesfristen for den pågældende månedsangivelse er udløbet. 
I vil herefter modtage et kvitteringsbrev med tilladelsen.  
 
Vær opmærksom på, at der efterfølgende kan ske genoptagelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen 
samt afgiftsgrundlaget. Det sker efter skatteforvaltningslovens regler herom.  

  

18.1.1 Regnearket; Manuelle rettelser – leasing  
 

Når rettelsen kan foretages som en manuel rettelse, skal I udfylde og indsende regnearket Manuelle 
rettelser – leasing. Regnearket skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nedenstående skema.  

Regnearket skal kun indeholde de køretøjer, hvor I har modtaget et kvitteringsbrev med tilladelse 
til, at rettelsen kan medtages som manuel rettelse.  

Manuelle rettelser skal indsendes pr. mail senest den 15. i efterfølgende måned til 
Betregn_registreringsafgift@sktst.dk. Samtidig lukkes månedsangivelsen.  

Titlen på mailen skal være Leasing – Manuelle rettelser. Den vedhæftede fil skal være Excel-filen. 
Det må altså ikke være et indscannet dokument. 

I skal betale beløbet fra månedsangivelsen +/- nettobeløbet fra de manuelle rettelser. 
 
I bemærkningsfeltet skal I notere vores journalnummer, som er oplyst i kvitteringsbrevet. 

mailto:Betregn_registreringsafgift@sktst.dk
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Her ses et eksempel på, hvordan excel-arket sættes op:  
 
 

 

 

18.2 Særligt om manuelle rettelser modtaget efter angivelsesfristens udløb  
 

Hvis Motorregistret ikke beregner den korrekte forholdsmæssige registreringsafgift og rente på 
grund af systemmæssige fejl, og vi modtager anmodningen om rettelse heraf, efter angivelsesfristen 
for den pågældende månedsangivelse er udløbet, vil anmodningen blive behandlet som en 
genoptagelse efter skatteforvaltningslovens regler herom. 
 
Vær opmærksom på, at I skal fremsende dokumentation, som kan begrunde rettelsen. I forbindelse 
med anmodningen, vil vi foretage en vurdering af om der skal foretages en konkret sagsbehandling 
af afgiftsgrundlaget. Gennemgangen vil derfor kunne medføre en ændring af afgiftsgrundlaget. 
 

18.3 Særligt om øvrige rettelser inden angivelsesfristens udløb  
 

Hvis rettelser vedrørende bruttoafgiftspligtig værdi eller handelspris/nypris ikke er begrundet i 
systemmæssige fejl, kan I selv gennemføre rettelserne inden angivelsesfristen er udløbet.    

- Tryk på Registreringsafgift 
- Vælg Rediger køretøj på månedsangivelse 

 

I kan ikke selv foretage rettelser i forbindelse med fx værditabsberegning og genberegning inden for 
angivelsesfristens udløb. Den type anmodninger vil blive behandlet som en genoptagelse efter 
skatteforvaltningslovens regler herom.   
 
Vær opmærksom på, at I skal fremsende dokumentation, som kan begrunde rettelsen. I forbindelse 
med anmodningen, vil vi foretage en vurdering af om der skal foretages en konkret sagsbehandling 
af afgiftsgrundlaget. Gennemgangen vil derfor kunne medføre en ændring af afgiftsgrundlaget. 
 

18.4 Særligt om øvrige rettelser modtaget efter angivelsesfristens udløb  
 

Anmodninger om rettelser, som ikke er begrundet i systemmæssige fejl, og som vi modtager efter 

Manuelle rettelser - leasing

CVR-nr.: Navn: Periode:

Evt. internt nr. Reg.nr. Stelnr. Fuld afgift Afgiftsstart Afgiftsudløb Fhm. Afg. Rentetillæg I alt Fhm. Afg. Rentetillæg I alt Bemærkning

Nettobeløb

Bemærkninger:

t 

Totaler:

TILGANG AFGANGSagsidentifikation
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angivelsesfristen for den pågældende månedsangivelse er udløbet, vil blive behandlet som en 
genoptagelse efter skatteforvaltningslovens regler herom.  

Vær opmærksom på, at I skal fremsende dokumentation, som kan begrunde rettelsen. I forbindelse 
med anmodningen, vil vi foretage en vurdering af om der skal foretages en konkret sagsbehandling 
af afgiftsgrundlaget. Gennemgangen vil derfor kunne medføre en ændring af afgiftsgrundlaget. 
 

19 Henvendelser til Motorstyrelsen 
 

Henvendelser og anmodninger om rettelser skal sendes via TastSelv Erhverv:   
- Vælg Kontakt  
- Vælg Skriv til os  
- Vælg Bil og motor  
- Vælg Leasing-slusen 

I henvendelsen anføres følgende:  
- Stelnummer på det køretøj, som henvendelsen drejer sig om. 
- Hvis der er tale om en rettelse, skal I oplyse, hvilken rettelse der er tale om. De forskellige 

typer af rettelser er forklaret i afsnit 18. 
- Relevant dokumentation som begrunder jeres anmodning.   
- Hvis der er tale om systemmæssige fejl i Motorregistreret, bedes I sende et skærmbillede af 

fejlen. Det dokumenterer, at I selv har forsøgt at foretage handlingen i Motorregistret. 
 
I vil modtage svar på jeres henvendelse eller anmodning i TastSelv Erhverv eller via Digital Post.  
 
Hvis vi har brug for yderligere oplysninger fra jer, får I besked via Digital Post.  
 
Motorstyrelsens nyhedsbrev kan tilgås på skat.dk, Om os, Nyt på skat.dk.  
 
Regneark til brug for beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift kan findes på skat.dk, 
Motor, Leasing, Beregning af den forholdsmæssige afgift.  
 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/

