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Den juridiske vejledning om koncerninterne overdragelser af biler.
SKATs sagsnr. 18-0557998
Jeg har modtaget SKATs svar af 4. maj 2018 på mit brev af 10. april 2018.
I mit brev bad jeg SKAT om at oplyse baggrunden for, at SKAT ikke havde
præciseret Den Juridiske Vejledning C.A.5.14.1.10 (særlige bilordninger), afsnittet om koncerninterne overdragelser, i forbindelse med de seneste to offentliggjorte versioner af vejledningen.
Baggrunden for min henvendelse til SKAT var, at jeg i forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev bekendt med skatteministerens svar af 6.
april 2017 til Folketingets Skatteudvalg om beskatning af fri bil (Skatteudvalget, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål 287).
I svaret anførte ministeren bl.a., at formuleringen af Den Juridiske Vejledning
om koncerninterne overdragelser havde givet anledning til tvivl, og at SKAT
derfor ville præcisere vejledningen. Imidlertid kunne jeg konstatere, at Den
Juridiske Vejledning var blevet offentliggjort i nye versioner to gange efter den
6. april 2017, men at formuleringen af vejledningen på dette punkt fortsat var
den samme som på tidspunktet for ministerens svar den 6. april 2017.
Jeg har nu gennemgået SKATs svar af 4. maj 2018.
SKAT har oplyst, at det skyldes en beklagelig fejl, at præciseringen i vejledningen endnu ikke var foretaget. SKAT har ikke givet nærmere oplysninger
om fejlens karakter. Præciseringen er nu rent teknisk indarbejdet i systemet,
men offentliggørelsen af præciseringen afventer offentliggørelsen af Den Juridiske Vejledning 2018-2 i begyndelsen af august 2018.
Jeg finder – som sagen foreligger for mig – at det er meget beklageligt, at Den
Juridiske Vejledning først i august 2018, dvs. efter ca. 16 måneder, bliver
præciseret i overensstemmelse med ministerens svar til Folketinget fra april
2017.

13-06-2018
Dok.nr. 18/01546-6/MJK
Bedes oplyst ved henvendelse

Da SKAT har oplyst, at præciseringen er foretaget og offentliggøres i begyndelsen af august 2018, foretager jeg mig ikke mere i sagen.
Dette brev vil blive offentliggjort på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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