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Afgiftssænkelse skærer 20.000 kroner af din bils værdi
20. november 2015 blev registreringsafgiften på nye danske biler sænket, og det får nu også
priserne på brugte biler til at rasle ned. Prisen på nyere brugte familiebiler er siden 20.
november faldet mere end 5 procent, og dermed har en Skoda Octavia på få uger tabt næsten
10.000 kroner i værdi, mens en Ford Mondeo i samme periode er blevet op imod 20.000 kroner
mindre værd.
Flere end 5.000 nyere brugte biler til salg i Danmark er på få uger sat ned med gennemsnitligt 5,2
procent. Det er konsekvensen af sænkelsen af registreringsafgiften, der trådte i kraft 20. november
2015, og som nu giver anledning til et gennemsnitligt prisskred i størrelsesordenen 10 – 20.000 kroner
for de nyere brugte familiebiler som en Skoda Octavia eller Ford Mondeo.
Det viser en ny og omfattende analyse af prisdannelsen på brugtbilmarkedet, som BilBasen og Spar Nord
har lavet som følge af den nylige afgiftssænkelse.
- Der er tale om den mest omfattende og pludselige priskorrektion i nyere tid, og der kommer formentlig
til at gå nogle uger endnu, før brugtbilpriserne har fundet sig til rette på det nye og lavere niveau, siger
markedsanalytiker i BilBasen Jan Lang.
Dyrt år for bilejerne
Analysen fra BilBasen og Spar Nord viser, at det først og fremmest er de relativt nye og relativt dyre
brugte biler, der bliver ramt af prisfald. Af de brugte biler til salg, der er under 3 år gamle og koster over
165.000 kroner, er omkring en tredjedel af bilerne blevet sat ned i pris.
- Afgiftssænkelse er selvsagt godt nyt, hvis du står over for at skulle handle en ny eller nyere brugt
familiebil i ren handel. I så fald får du fuldt udbytte af afgiftssænkelsen, siger cheføkonom i Spar Nord
Jens Nyholm og fortsætter:
- Men hvis du eksempelvis købte en ny Ford Mondeo sidste år, så skal du forholde dig til et værditab på
op imod 20.000 kroner i år på grund af afgiftssænkelsen. Og det er vel at mærke ud over den almindelige
værdiforringelse. På den måde er afgiftssænkelsen lige så ærgerlig for dem, der for nylig har købt en ny
familiebil, som den er glædelig for dem, der lige nu står over for at skulle købe ny familiebil i ren handel.
Han tilføjer, at uanset hvordan afgiftssænkelsen påvirker den enkelte bilejer her og nu, så bliver det på
sigt billigere at have bil i Danmark. For når anskaffelsesprisen falder, så er det også en mindre værdi, der
skal forsikres, ligesom det er en mindre værdi, der skal finansieres. Dertil kommer de sikkerhedsmæssige
og miljømæssige gevinster ved en nyere og mere moderne bilpark.
Ældre og billige biler går fri
Mens de relativt nye og relativt dyre brugte biler bliver ramt hårdt af priskorrektionen, så går biler over 4
år stort set fri. Det samme gælder de brugte biler, der fra ny koster under 165.000 kroner, og som derfor
ikke er omfattet af afgiftssænkelsen.
Siden 20. november er nedenstående 0-3 år gamle brugtbiler i gennemsnit prisjusteret med følgende
beløb:
Ford Mondeo: 18.400 kroner.
Nissan Qashqai: 12.700 kroner.
Peugeot 308: 10.600 kroner.
Skoda Octavia: 9.600 kroner.
VW Polo: 7.100 kroner.
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Om Spar Nord
Med flere end 390.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret
trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

