Få nedvejet varebilen og spar penge.
Ejere af varebiler på gule nummerplader, kan med fordel få nedsat bilens totalvægt og
spare penge.
Varebiler der er registreret første gang mellem d. 2. juni 1998 og 24. april 2007 og som har
en totalvægt der kan nedsættes til 2000 kg, kan spare penge på ekstra afgiften for privat
anvendelse(misundelsesafgiften), for visse biler helt op til 5900,- kr. om året. Det er
primært varebiler registreret til privat brug der med fordel kan vejes ned.
For at få bilens totalvægt nedsat, kræver det at bilen køres til syn og der herefter sendes
en ansøgning om ny afgift til SKAT. Forudsætningen for at spare misundelsesafgiften, er
nemlig at bilens totalvægt nedsættes til 2000 kg. Og at der herefter betales en ekstra afgift
til SKAT. Dette er et engangsbeløb, som efter noget tid vil være tjent hjem igen, da man
sparer på misundelsesafgiften.
Beløbet som man skal betale til SKAT, er baseret på bilens handelsværdi. Da prisen på
varebiler generelt er faldet, er afgiften tilsvarende blevet lavere. Har men eks. en varebil
med en handelsværdi på 50.000,- kr. skal man betale ca. 6500,- kr. i afgift. Da man
efterfølgende slipper for misundelsesafgiften på op til 5900,- kr. kan pengene være tjent
hjem på lidt over et år.
Vi kan tilbyde at hjælpe med at få bilen nedvejet og få ansøgt om ny afgift hos SKAT. For
495,- kr. udfører vi en sagsbehandling til SKAT og via en fuldmagt fra dig, evt du kan selv
ansøge via din NEMID
Er der tale om biler der allerede er nedvejet til 2000 kg. Totalvægt, spare man i princippet
synet. For 3 år siden blev mange varebiler nedvejet fordi man kunne spare penge på
misundelsesafgiften. Det blev dog hurtigt stoppet med en ny lov. Men biler som den gang
blev nedvejet, vil kunne ansøge om ny afgift, uden at bilen skal synes, da totalvægten
allerede er sat ned.
Det er vigtigt at slå fast, at det er SKAT der afgør hvor meget afgift der skal betale på det
enkelte køretøj. Alle oplyste tal er vejledende. Skulle man, når svaret på afgiften kommer
retur fra SKAT, ikke have lyst til at gennemføre forløbet, undlader man blot at betale
afgiften, da ansøgningen ikke er bindende. De eneste udgifter man så har haft er 495,- kr.
til sagsbehandlingen og udgifter til evt. syn af køretøjet.
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Kr. 20.000

Ca. kr. 2.500

5 måneder

Kr. 50.000

Ca. kr. 6.500

1 år og 1 måneder

Kr. 75.000

Ca. kr. 10.000

1 år og 8 måneder

Kr. 100.000

Ca. kr. 14.000

2½ år

Kr. 150.000

Ca. kr. 21.000

3 år og 6 måneder
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