
 
 

 
 

Bilpriser.dk  

Bilejere taber millioner på nye afgifts-regler  

BILKØB De store tabere på regeringens nye bilafgifter er dem, der fornyeligt har købt ny bil. Nogle mister over 

30.000 kr. og det vel at mærke først om fire år, når de sælger. 

Selvfølgelig er udsigten til klækkelige prisnedsættelser på større biler fristende. Men for tusindvis af bilejere er 

konsekvensen af de nye regler om registreringsafgift desværre et stort værditab på den bil, de allerede ejer. Jo 

nyere og dyrere din bil er, desto større bliver tabet. En næsten ny bil vil tabe tæt på det samme i brugtværdi, 

som den nye bil falder i indkøbspris. Omvendt bliver de fleste mikrobiler dyrere at købe efter 

afgiftsomlægningen. Med højere brugtpriser til følge. Også fordi ejerafgifterne (grøn afgift) på allerede 

indregistrerede biler ikke følger stigningerne på nye biler registreret efter 3. oktober, hvor de nye regler trådte i 

kraft. De ekstremt lave grønne afgifter på mikrobiler vil således følge med bilerne fremover og yderligere 

reducere deres værditab. 

Tab - også om flere år 

De færreste køber dog en ny bil for at sælge den kort efter. Det er mere almindeligt at beholde den i tre til fem 

år. Vi har på den baggrund bedt Bilpriser.dk om at beregne konsekvenserne på brugtbilsmarkedet for 16 

forskellige biler fra henholdsvis mikro-, mini-, mellem- og firmabilsklassen. Dels ud fra de gamle regler som 

om intet var sket. Dels ud fra de nye. Resultatet er tankevækkende. En Peugeot 108 kan ifølge beregningerne 

indbringe 3.209 kr. mere om fire år med 75.000 kørte kilometer som følge af de nye regler, end den kunne, hvis 

reglerne ikke var blevet ændret. En Audi A4 Avant med 190 dieselheste henter omvendt 32.526 kr. mindre 

hjem efter samme kriterier. 

Mikrobilsejere vinder 

En del af aftalen om registreringsafgiften er, at ejerafgiften stiger med i gennemsnit 500 kr. om året for biler 

indregistreret fra den 3. oktober 2017. Tidligere registrerede biler kører som nævnt videre efter de gamle 

tariffer, blot med indeksregulering. Chefanalytiker Niels Grøftehauge fra Bilpriser.dk oplyser, at det kan være 

en stor fordel for de allerede indkøbte dyrere biler med stort brændstofforbrug. »Totalt set er det dog ejere af 

mikrobiler, der er formens vindere. Har du en nyere mikrobil, er den både billigere at eje og stigende i værdi i 

forhold til modeller anskaffet efter 3. oktober 2017. Taberne er bl.a. dem, der for nylig købte en fornuftig 

økonomisk mellemklassebil. F.eks. en Peugeot 308 diesel, der går over 30 km/l. Den falder godt 15.000 kr. i 

gensalgsværdi,« siger Niels Grøftehauge. Biler med høj sikkerhed i form af fem Euro NCAP stjerner får et 

større fradrag i afgiften end biler med færre stjerner. Her har lovgiverne et problem. Reglerne for tildeling af 

Euro NCAP-stjerner er strammet løbende. En bil med fem stjerner, testet tidligere, kan således udmærket være 
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mindre sikker end en firestjernet model testet efter de nyeste og skrappeste regler. Og det er vanskeligt at lave 

præcise omregninger. Her kan du se, hvor meget 16 forskellige bilmodeller forventes at indbringe efter 

reformen. Og hvad de kunne indbringe, hvis reformen ikke var blevet til noget. I alle tilfælde er der tale om fire 

års ejertid og et samlet kørselsforbrug på 75.000 km. 

En Peugeot 108 kan ifølge beregningerne indbringe 3.209 kr. mere om fire år med 75.000 kørte kilometer som 

følge af de nye regler, end den kunne, hvis reglerne ikke var blevet ændret 

 

Fakta: Vinderne & taberne 

Vi har sammen med bilpriser.dk fundet 16 eksempler på biler, købt umiddelbart før afgiftsreformen, og set på, 

hvad deres ejere står til at vinde eller tabe efter fire års ejerskab. VW UP 1.0 60 hk, benzin-mikrobil: Nypris 

før/efter lovændring 101.994/103.574 kr. Gensalgspris uden/med lovændring: 51.693/52.603 kr. Ejer vinder 

910 kr. Peugeot 108 1.0 Active, benzin-mikrobil. Nypris før/efter lovændring: 93.990 /99.990 kr. Gensalgspris 

uden/med lovændring: 43.093/46.302 kr. Ejer vinder 3.209 kr. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100, benzin-minibil: 

Nypris før/efter lovændring: 169.370/164.540 kr. Gensalgspris uden/med lovændring: 86.053/83.990 kr. Ejer 

taber 2.063 kr. 

Toyota Yaris Hybrid 1.5 100 hk, benzin-minibil: Nypris før/efter lovændring: 169.990/ 162.883 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 86.933/ 83.004 kr. Ejer taber 3.929 kr. 

 

Peugeot 208 100 hk, diesel mini: Nypris før/efter lovændring: 159.990/154.990 kr. Gensalgspris uden/med 

lovændring: 82.793/79.993 kr. Ejer taber 2.800 kr.  

 

VW Golf 125 hk, benzin mellemklasse: Nypris før/efter lovændring: 288.995/ 263.542 kr. Gensalgspris 

uden/med lovændring: 153.489/139.341 kr. Ejer taber 14.148 kr. 

 

Peugeot 308 120hk SW, diesel mellemklasse: Nypris før/efter lovændring: 284.990/254. 990 kr. Gensalgspris 

uden/med lovændring: 139.347 kr./123.933 kr. Ejer taber 15.414 kr.  

 

Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk st.car diesel mellemklasse: Nypris før/efter lovændring: 231.910/220.100 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 113.236/107.108 kr. Ejer taber 6.128 kr.  

 

Toyota Auris 136hk benzinhybris mellemklasse: Nypris før/efter lovændring: 260.990 kr./232.657 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 126.560/112.053 kr. Ejer taber 14.507 kr.  

 

BMW 120d 190hk diesel mellemklasse: Nypris før/efter lovændring: 377.650/325.472 kr. Gensalgspris 

uden/med lovændring: 192.621/165.018 kr. Ejer taber 27.603 kr.  

 

Audi A 4 Avant 190hk diesel firmaklasse: Nypris før/efter lovændring: 549.285/490.880 kr. Gensalgspris 

uden/med lovændring: 298.352/265.826 kr. Ejer taber 32.526 kr.  

 

Peugeot 3008 120 hk diesel firmaklasse: Nypris før/efter lovændring: 358.990/316.990 Gensalgspris uden/med 

lovændring: 163.263/143.325 kr. Ejer taber 19.938 kr.  

 

Toyota C-HR 1.8 122 hk benzinhybrid firmaklasse: Nypris før/efter lovændring: 321.990/280.189 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 159.192/137.609 kr. Ejer taber 21.583 kr.  

 

VW Passat Comf. 150 hk DSG diesel firmaklasse: Nypris før/efter lovændring: 436.496/376.990 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 225.358/194.710 kr. Ejer taber 30.648 kr.  

 

Ford Mondeo 160hk st.car benzin firmaklasse: Nypris før/efter lovændring: 329.940 kr./302.045 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 165.771/151.194 Ejer taber 14.577 kr.  

 

Audi A5 Sportsback 2.0 TFSI 190 hk benzin luksusklasse: Pris før/efter lovændring: 575.690 kr./522.985 kr. 

Gensalgspris uden/med lovændring: 288.711/261.630 kr. Ejer taber 27.081 kr. 



 

 

 

AF Hans Uffe Christensen 

 

• Af de 16 biler i analysen er tabet efter fire års ejerskab stort på Audi A4 2,0 TDI Avant, 

hvor det beløber sig til over 32.000 kr. FOTO: PR 

• Volkswagen Up har været en af danskernes foretrukne biler de sidste mange år, og købere, 

der har sikret sig en Up før 3. oktober, står til at vinde små 1.000 kr. på afgiftsomlægningen. 

FOTO: PR 


