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Få svar på hvad elbiler og plug-in hybridbiler koster efter nye afgiftsregler på elbilseminar 16. marts

23.02.2016 l Af Fleetwise, Claus Seitzberg

Hvor meget koster en elbil?
Bliv opdateret på hvad elbiler og plug-in hybridbiler koster efter nye
afgiftsregler, og på mulighederne for at få vurderet potentialet for
elbiler i egen bilflåde ved elbilseminar hos Fleetwise
Tidligere var elbiler fritaget for både registreringsafgift og grøn ejerafgift, og det var derfor relativt
enkelt at overskue priserne på elbiler, men sådan er det ikke længere.
Elbiler og plug-in hybridbiler indfases gradvist i registreringsafgiften over en fem årig periode og er
nu pålagt grønne afgifter i lighed med benzin- og dieselbiler. Der gives fradrag i
registreringsafgiften for elbiler og plug-in hybridbiler opgjort efter et teoretisk beregnet
brændstofforbrug, ligesom de grønne ejerafgifter sker på denne baggrund. Priser på elbiler og
plug-in hybridbiler er dermed vanskeligere at overskue nu end tidligere.
Elbiler udgør dog fortsat et stort potentiale og det er værd at bemærke, at hvor enkelte
elbilmodeller mærkbart rammes, så har afgifterne for de fleste elbilmodeller, begrænset
betydning på prisen, i hvert fald i år.

Elbilseminar målrettet flådeejere
Et elbilseminar henvendt til private og offentlige flådeejere retter fokus på de nye
registreringsafgiftsregler og grønne afgifter efter brændstofforbrugsafgiftsloven, og giver overblik
over priser på de markedsaktuelle elbiler og plug-in hybridbiler. På seminaret orienteres samtidig
om hvilke elbiler der venter i nær fremtid, samt om udviklingen inden for batteripriser og
ladeteknologi.
Særlig relevant for flådeejere orienteres om mulighederne for at få vurderet og estimeret
potentialet for elbiler i egen bilflåde med opgørelse af det miljømæssige potentiale og de
økonomiske konsekvenser ved at indføre elbiler i bilflåden.
Nissan kigger forbi og fortæller om deres syn på elbilsmarkedet og strategi på området, samt
måske en flig af hvad der venter i fremtiden fra den japanske producent.
Elbilseminaret afholdes onsdag 16. marts fra kl. 08.30 – 11.00 hos Fleetwise, World Trade Center
Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup.
Der serveres morgenkaffe og brød fra kl. 08.30 og det faglige indhold starter kl. 09.00. Deltagelse
er gratis ved tilmelding på fleetwise.dk/projekter/elbilseminar [link]
Flådeanalyse og kompetent rådgivning
Fleetwise tilbyder hjælp til at navigere i et komplekst elbilsmarked med rådgivning hele vejen
rundt om processen, fra tanke til handling i implementering af elbiler og ladeinfrastruktur hos
flådejere. Vi kalder det 360° rådgivning.
Få eksempelvis en komplet flådeanalyse der skaber klarhed over hvilke biler der potentielt kan
udskiftes til elbiler og klar besked om hvad de økonomiske konsekvenser og miljømæssige effekter
er ved at indføre elbiler i bilflåden.
Fleetwise tilbyder flådeanalyse i tre forskellige niveauer med pakker som kan vælges alt efter
udgangspunkt og ønske til omfanget af analysen. Fra light udgaven med vurdering af det
umiddelbare potentiale til den udvidede udgave med omfattende analyse og gps tracking, der
giver præcise data om bilernes kørselsruter, turlængder, positionering mm. Fleetwise samarbejder
med Teknologisk Institut.
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