
 Andet beløb DKK 

Anmodning om Garanti for Registreringsafgift 
Firma navn  CVR-nr.  

Adresse 

Kontaktperson  

Telefonnr. Email 

Hvor stor en garanti har I brug for? MDKK 2,5   MDKK 5,0   MDKK 7,5 

Ultimative moderselskab (opgiv alle selskaber med mere end 25% ejerandel med CVR-nr.)? 

Hvilken bank bruger I? 

Hvad er jeres samlede trækningsret i banken DKK Hvor meget er der trukket pr. dags dato? DKK  

Har I skiftet bank inden for de sidste 12 måneder Hvis ja, hvilken bank havde I tidligere? 

Har I realkreditlån?  Hvis ja hvor meget og hos hvem? 

Har I leasingaftaler?  Hvis ja, for hvor stort et beløb? DKK 

Er der afgivet virksomhedspant? Er der givet personlig kaution overfor nogen af kreditgiverne? 

Hvis ja, hvem er kautionist(en/erne)   

Hvis seneste regnskab (2020) ikke foreligger endnu, hvad er jeres forventninger til resultatet? DKK 
(send venligt udkast/balance fra jeres regnskabssystem) 
Hvad er det budgetterede resultat for regnskabsår 2021? DKK   

Hvor mange salgssteder har I?  stk. 

Hvor mange rettelser i jeres selvanmeldelser har Motorstyrelsen foretaget siden 01-01-2019? stk. 

Hvor længe har I været omfattet af selvanmelderordningen? år 

Hvilke produkter handler I med (sæt gerne flere X) 

Nyvognssalg Brugtvogne Leasingbiler Lastbiler Synshal Værksted 

Nybilsforhandler 

Hvilke bilmærker sælger I (skriv alle eller de 5 største)?   

Er der nogle af jeres forhandleraftaler som er opsagte? Hvis ja, hvilke og hvornår udløber de? 

Importerer I   brugte biler? Hvis ja, hvor mange i 2020 (+/- 50) stk. 

Brugtbilsforhandler 

Importerer I   brugte biler? Hvis ja, hvor mange i 2020 (+/- 50)  stk.  

Har I udskudte moms- eller skattebetalinger på grund af Covid-19? Hvis ja, hvor meget og hvornår forfalder 
beløbene til betaling?  

Eventuelle kommentarer  

Udfyld venligst alle ovenstående felter og send ansøgningen sammen med følgende dokumenter til michael.saederup@nordg.com: 
• Budget for hele 2020 (hvis regnskabet ikke foreligger) • seneste år til dato resultat  • budget for 2021 • kopi af eksisterende
garanti hvis den p.t. er over DKK 500.000 • kopi af Motorstyrelsens brev om registreringsafgift 

Jeg indestår herved for rigtigheden af de oplysninger, som er givet i skemaet ovenfor og jeg erklærer mig indforstået med at Nordic Guarantee benytter og gemmer ovenstående 
information til internt brug samt indhenter oplysninger om ejere og nøglemedarbejdere. For yderligere information, se venligst vores Persondatapolitik på 
www.nordicguarantee.dk/persondatapolitik. 

Underskrift Dato 

Tlf +45 3360 8560 
Adresse Havnegade 39, 1058 København K 

Web nordicguarantee.dk 
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