
Intern vejledning til slutseddel - forbrugerkøb

Denne slutseddel er udelukkende til brug ved forbru-
gerkøb, altså når køber er en privatperson. Ved han-
delskøb – hvor køber er erhvervsdrivende skal benyt-
tes slutseddel – handelskøb.

Ny bil eller brugt bil:
Det anføres i rubrikkerne øverst. En demobil er altid at 
betragte som en brugt bil.

Køber:
Ved flere købere angives begges navne, telefonnum-
re, cpr.numre og e-mails. 

Modelår og fabrikationsår:
Her anføres fabrikationsår og modelåret, hvis det ken-
des af sælger. Skal altid gives ved ny bil. 

Model: 
Her skal udstyrsvarianten skrives ind. 

Type: 
Her anføres om det er en benzin, diesel, el, hybrid, 
brint eller andet der kan typebestemme bilen.

Farvekode: 
For ny bil angives farvekoden, for brugt bil angives 
farvekoden, hvis den kendes af sælger.

Tidligere anvendelse:  
Her angives bilens tidligere anvendelse, privat, er-
hverv, udlejning, demobil, taxa eller lign.

Km. garanti:
Ved afkrydsning her indestår sælger for at der er ga-
ranti for, at det oplyste kilometertal er korrekt.

Servicebog:
Her skal man være opmærksom på om servicebogen 
er udfyldt med de korrekte terminer, herunder også 
om der er udført karrosserikontrol. Hvis det ikke er til-
fældet eller sælger ikke er sikker, så skriv nej.

Garanti: 
Hvis der er forhandlergaranti, angives det under fel-
tet ”særskilte aftaler”. Hvis der fortsat er fabriksgaranti 
eller rustgaranti, angives dette ved at udfyldes enten 
”ja” eller ”nej” i felterne. Hvis ”ja”, angives til hvornår 
garantien løber. Husk at tjekke op på, om kontrolefter-
synene for lak og karrosserigaranti er udført, og om 
service er overholdt rettidigt i forhold til fortsat fabriks-
garanti.

Skader og andre oplysninger:
Her oplyses om sælger er bekendt med skader, i sær-

deleshed større skader. Hvis sælger ikke kender til 
skadeshistorik, krydses af i ”sælger er ikke bekendt 
med tidligere skader”.

Byttebil:
Ud over hvad der anført ovenfor under den købte bil 
skal man være opmærksom på om der er flere regi-
strerede ejer eller brugere og om de også er indforstå-
et med handlen. Alle registrerede ejere skal principielt 
skrive under.

• Husk at tjekke bilens tidligere synsrapporter. 
• Husk at anføre, hvis der er færre nøgler til bilen 

end 2. 
• Husk at spørge ind til, om bilen har haft tidligere 

skader. 
• Husk at undersøge, om bilen har været omlake-

ret, hvilket kunne indikere en skade. 

Restgæld: 
Husk at tjekke bilen for restgæld på www.tinglysning.dk 

Aftaler:
Her angives de særlige aftaler, der er en del af hand-
len, f.eks. finansiering, særligt udstyr der indgår og 
lign. Her anføres også konkrete forbehold, som kan 
være et forbehold ved eventuelle kommende afgifts-
ændringer eller det kan være oplysninger om at kun-
den er gjort opmærksom på særlige forhold ved bilen.

Ekstra udstyr: 
Hvis der er ekstraudstyr specificeres dette på et sær-
skilt bilag. 

Underskrift: 
Alle købere skal underskrive slutsedlen.

Markedsføring:
Alle købere skal underskrive samtykke til markeds-
føring, hvis der lovligt skal kunne sendes markedsfø-
ringsmateriale.

Beregning af pris:
Skal være gennemskuelig for begge parter og skal in-
deholde den aftalte købesum for den købte bil og byt-
tebil samt byttesum og restkøbesum. Hvis den købte 
bil skal afgiftsberigtiges i forbindelse med salget, skal 
bilens fulde pris og bilens prisen uden afgiften også 
fremgå. 

Feltet ”Registreringsafgift” på slutseddel, skal kun ud-
fyldes, hvis bilen i forbindelse med salget skal afgifts-
berigtiges.
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OBS:
Vi anbefaler, at følgende forbehold indsættes, når re-
gistreringsafgiften ikke endeligt kendes på salgstids-
punktet:

Der tages forbehold for, at registreringsafgiften er et 
umiddelbart skøn, jf. registreringsafgiftslovens § 10, 
og at det endelige afgiftsbeløb først er kendt, når kø-
retøjet er indregistreret. Der tages i forlængelse heraf 
forbehold for regulering af registreringsafgiftsbeløbet i 
op- og nedadgående retning, men at der ikke vil ske 
regulering over for kunden, som således uagtet se-
nere regulering af bilens værdiansættelse, fortsat skal 
betale den aftalte pris på købstidspunktet.

Det betyder, at køretøjet fortsat kan sælges til en 
bruttopris/samlet pris, hvor der ikke sker efterfølgende 
regulering over for kunden uanset om værdiansættel-
sen efterfølgende bliver reguleret af Motorstyrelsen.

Alternativt kan man udarbejde en ny slutseddel eller 
sørge for, at fakturaen indeholder alle de oplysnin-
ger, der kræves efter registreringsafgiftslovens § 21 
(oplysninger om køretøjet), og skrive i den, at denne 
kontrakt erstatter den tidligere indgåede kontrakt med 
løbenr. xx. Det er vigtigt, at dette skrives, da det er et 
krav, at der kun eksisterer en kontrakt.

Det er vigtigt at understrege, at et forbeholdet for re-
gulering af registreringsafgiften i såvel op- som ned-
adgående retning formentlig vil blive underkendt af en 
domstol eller Ankenævn for Biler, hvis det kan konsta-
teres, at reguleringen i registreringsafgiften skyldes 
overførsel af avance i strid med registreringsafgifts-
lovens § 8.

Vedr. punkt 4A (afgiftsændringer) i de almindelige 
betingelser
Vi gør opmærksom på, at hvis man vil regulere afgifts-
beløbet op over for kunden, så råder vi til, at man ind-
sætter et konkret loft over, hvor meget afgiften højst 
kan stige (fx med max 10 %). Og såfremt afgiften sti-
ger højere end det, har kunden ret til at udtræde af 
aftalen. Hvis dette ikke gøres, er der en risiko for, at 
punktet vil blive underkendt af en domstol.
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