
SKAT har stor fokus på leasing- og autobranchen i forhold 

til moms og registreringsafgift.

ER I KLAR TIL ET BESØG FRA SKAT?



Hvem er vi?
Bachmann/Partners Advokatfirma er et nyt, men 
samtidig meget erfarent advokatfirma, som blandt 
sine vigtigste specialer har skatteret, told og afgifter, 
herunder moms og registreringsafgift.

Firmaet har kontor i Aarhus og i København og yder 
landsdækkende rådgivning.

Vi tilbyder både forebyggende rådgivning og fører 
sager hos SKAT, Skatteankestyrelsen/Landsskatteret-
ten og domstolene, herunder EU-Domstolen.

Vores rådgivning er seriøs og med fokus på helheden.  
Vi har dybdefokus på auto- og leasingbranchen. 
I den sammenhæng inddrages relevante fagpersoner, 
således at I som virksomhed får en oplevelse af, at I 
ikke kun taler med en advokat, men med en person, 
der også forstår jeres forretningsforhold, risici og de 
strategiske udfordringer, som I står overfor. Ikke kun 
af juridisk karakter, men i lige så høj grad af  
forretningsmæssig karakter.

Vores rådgivningskoncept 
– fingeren på pulsen
Afgiftsområdet er komplekst og de ressourcer, som 
skattemyndighederne har til rådighed i forbindel-
se med behandlingen af sager inden for moms og 
registreringsafgift, medfører behov for et kompetent 
modspil til SKAT.

Med vores mangeårige erfaring kender vi SKAT, som 
også kender os. Det er altid en god start i en 
skatte- og afgiftssag, at vi ofte kender sagsbehandle-
ren i forvejen.

For at eliminere risikoen for krav fra SKAT, tilbyder vi 
forebyggende rådgivning via en compliance gennem-
gang. I kraft af, at vi sidder tæt på informationerne 



omkring det, der rører sig såvel lovgivningsmæssigt 
som på SKATs kontrolområde,  har vi mulighed for 
at tilbyde en indgående compliance gennemgang af 
følgende områder, b.la.:

Moms
• Momsmæssig behandling ved køb

 - Fakturakrav ved køb
• Moms ved istandsættelse og genopbygning af 

brugte biler
• Momsmæssig behandling ved salg

 - Hvornår kan man anvende de almindelige 
momsregler/brugtmomsregler ved videresalg?

 - Hvornår kan en brugt bil sælges momsfrit?
 - Hvornår skal man betale moms af hele 
salgssummen inkl. registreringsafgift?

 - Fakturakrav ved salg
• Brugtmoms

 - Hvordan opgøres momsen, hvis bilen er købt i 
Danmark, EU eller tredjeland?

• Demokørsel i nye/brugte biler
 - Hvordan påvirker det moms og 
registreringsafgift?

• Adgang til momsfradrag hos virksomheder
• Momslovens § 30 for leasingselskaber og køreskoler

Registreringsafgift
• Værdiansættelse – selvanmeldelse
• Hvordan sikres det, at SKAT ikke efterfølgende 

tilsidesætter en selvanmeldt vurdering?
• Demobiler
• Parallelimport
• Spørgsmål om overflytning af avancer
• Hæftelse - Registreringsafgiftslovens § 20
• Afgiftsnedsættelser
 

Eksportgodtgørelse
• Beregning af registreringsafgift for brugte biler i 

SKATs systemer
• Toldsyn

Leasing
• Strategisk og juridisk rådgivning om stiftelse af 

leasingselskaber
• Finansiel og operationel leasing
• Forholdsmæssig registreringsafgift
• Beskatningsgrundlag ved fri bil
• Deleleasing – faldgruber ved udbud af deleleasing

Vi lægger stor vægt på, at formidling af rådgivningen 
er enkel og forståelig. Herudover samarbejder vi ger-
ne med virksomhedens revisor, således at der opnås 
det bedste resultat for jeres virksomhed.

Hvad opnås ved compliance gennemgang 
”Privat skattekontrol”
I bliver klar og klædt på til at modtage SKAT, når SKAT 
varsler kontrolbesøg.

I får samtidig en livline, når der opstår spørgsmål 
ved SKATs besøg i virksomheden. Det er vigtigt, at de 
oplysninger, som udleveres til SKAT, er rigtige før-
ste gang. Vi ser mange sager, hvor virksomheden er 
kommet i bevisnød efterfølgende, og hvor SKAT afgør 
sagen ud fra de første (forkerte eller mangelfulde) 
oplysninger. Det skal undgås for enhver pris.

Der kan være mange penge at spare ved at undgå 
skatte- og afgiftssager. I forhold til kreditgivere viser 
man, at der er styr på afgiftsrisikoen og kassekreditbe-
lastningen ved at drive auto- eller leasingvirksomhed.

Hotline
Først til at vide, hvad der sker på afgiftsområdet – vores eksklusive nyhedsmails på vores compliance-kunder.



Diana Mønniche leder vores automotive afdeling og har en baggrund både i advokat- og 
revisionsbranchen samt SKAT. Hun arbejder i dag primært med rådgivning om moms og afgifter, 
ligesom hun fører sager inden for moms- og afgiftsområdet.
Diana har særligt specialiseret sig i de moms- og afgiftsmæssige problemstillinger, som auto- og 
leasingbranchen konstant berøres af.
Tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk

Christian Bachmann har en skatte- og afgiftsretlig baggrund som advokat siden 1998 
og arbejder i dag i krydsfeltet mellem erhvervsret og skatteret. Han fører principielle retssager 
og straffesager inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet. Derudover er Christian formand for 
Danmarks Skatteadvokater, medlem af SKATs Motorkontaktudvalg, medlem af Skatteministeriets 
Erhvervskontaktudvalg samt medlem af det nye Skattelovråd, som skal sikre borgere og virksom-
heders retssikkerhed.

Tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk

Peter Hansen har arbejdet med skatte- og afgiftsret siden 1999 og har opbygget en om-
fattende politisk og juridisk erfaring. Peter arbejder i dag med rådgivning og førelse af klage- og 
retssager, herunder straffesager.

Tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Christian Møller har en bankmæssig baggrund, men har siden 1998 arbejdet i bilbran-
chen senest som salgschef for en stor premium bilforretning i Jylland. Christian arbejder herud-
over med vurderingsopgaver for Bachmann/Partners.

Tlf. 52 17 70 72 / chm@bachmann-partners.dk

Marie Bækgaard Stisen har en erhvervsjuridisk baggrund og arbejder i dag primært 
med rådgivning inden for skatte- og afgiftsområdet.

Tlf. 40 32 36 36 / mbs@bachmann-partners.dk


