
 

 

Vigtige nyheder fra SKAT i efteråret 2012 
Der er her i 2012 kommet en række ændringer til skattelovgivningen, bl.a. 

i forbindelse med skattereformen. 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de ændringer som vi synes I skal 

være specielt opmærksomme på. 

Vi vil gerne 

hjælpe vore 

kunder med at 

holde sig 

opdateret og i 

den forbindelse 

vil vi prøve at 

udgive nyheder 

på hjemmesiden 

og hvis det 

ønskes via e-mail. 

 

Indholdet af 

vores 

nyhedsbreve er 

informationer og 

kan ikke erstatte 

reel rådgivning.  

 

Rejser det 

spørgsmål til din 

situation er vi 

klar til at hjælpe 

dig.  

November 

2012 

Skiltning på gulpladebiler under 4t  

1. januar 2013 træder de nye regler i 

kraft om skiltning på gulpladebiler. 

Reglerne gælder for gul-pladebiler der 

bruges 100% erhvervsmæssigt. Dvs. biler 

der ikke er betalt afgift af. Hvis bilen er 

leaset er det brugerens oplysninger der 

skal fremgå.  

1. Der SKAL oplyses CVR.nr. og 

virksomhedsnavn på begge sider af 

bilen. 

2. Hvis bilen vejer mindre end 3500 kg 

skal bogstaverne være mindst 3 cm 

høje 

3. Hvis bilen vejer mere end 3500 kg 

skal bogstaverne være mindst 10 cm 

høje 

4. Farverne på bogstaverne skal afvige 

væsentligt fra bilens farve 

5. I stedet for firmanavn, kan anvendes 

logo, hvis det tydeligt identificerer 

firmaet 

6. Bogstaverne må ikke sidde på 

aftagelige skilte, f.eks. magnetskilte 

7. Bøde størrelsen for ikke at overholde 

reglerne starter ved kr. 5.000 

8. For biler over 4t gælder andre regler 
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Beskatning af fri bil (firmabil) 

Reglerne ændres fra 1. januar 2013. 

Beskatningsgrundlaget falder fremadrettet 

først efter 3 års ejertid. Vær opmærksom 

på, at reglen har tilbagevirkende kraft. For 

biler der eks. er erhvervet i december 

2010, falder beskatningsgrundlaget først 

pr. 1. december 2013.  

Beskatningsgrundlaget skal fra 1. januar 

2013 tillægges forhøjelsen af miljøtillæg. 

Dagsbeviser varevogne på gule 

plader 

Fra 1. januar 2013 kan der erhverves 

dagsbilletter til brug for privat kørsel i 

gul-pladebiler. Maksimalt 20 biletter pr. 

bil pr. år. Ordningen vil blive 

administreret af SKAT. Administrativt er 

det ikke helt på plads endnu, men vi 

følger op og holder jer orienteret. 

Rejse- og kørselsgodtgørelse 

En arbejdsgiver kan ikke udbetale rejse- 

og kørselsgodtgørelse 

(befordringsgodtgørelse) skattefrit, hvis 

der er aftalt med en medarbejder, at 

medarbejderen får mindre i løn, mod at 

medarbejderen til gengæld får udbetalt 

rejse- og kørselsgodtgørelse, selvom der 

er tale om en generel lønnedgang under 

hensyntagen til årets gennemsnitlige 

rejse- og kørselsudgifter. Stramningen 

har virkning for aftaler, der indgås eller 

ændres fra og med den 20. september 

2012. 

 


