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De danske skatter og afgifter på biler er blandt verdens højeste hvilket medfører, at anskaffelse og drift 
af biler kan være en dyr fornøjelse. Af samme årsag er det at have firmabil til rådighed et værdsat og  
højt(be)skattet gode.

Skatte-, moms- og afgiftsreglerne afspejler dette på den måde, at både reglerne og praksis er meget detaljerede og kan være kom-
plicerede. Både med hensyn til selve beskatningen af fri bil, reglerne for at undgå beskatning af fri bil og reglerne for skattefri 
kørselsgodtgørelse er der tale om regler, som bør behandles med omhyggelighed. Tilsvarende er der moms- og afgifts- mæssigt 
tale om regler, der kræver opmærksomhed på detaljen. Derfor er behandlingen af fri bil og godtgørelser et tilbagevendende tema 
for SKAT ved kontrolbesøg hos danske virksomheder.

For alle tre regelsæt er der samtidig tale om, at manglende overholdelse af regl-erne eller eventuelt manglende administration af 
reglerne kan have særdeles vidtgående økonomisk betydning for både medarbejdere og arbejdsgivere. Derfor er det særligt for 
virksomheder væsentligt at have et godt kendskab til reglerne.

Hvad kan du læse om?
I denne publikation gennemgår vi derfor de skatte-, moms- og afgiftsregler, som du bør være opmærksom på i forbindelse med 
biler, herunder reglerne for, hvornår der indtræffer skattepligt af fri bil, hvordan en firmabil beskattes, samt ikke mindst hvilke 
krav der skal opfyldes, hvis man ikke skal beskattes. Vi beskriver også reglerne for at benytte gulpladebiler, herunder specialind-
rettede biler, regler for hovedaktionærer mv. Reglerne er komplicerede, og vi anbefaler, at der i hvert enkelt tilfælde foretages 
konkrete detaljerede vurderinger.

Da det efterhånden er blevet mere almindeligt, at medarbejdere bor i ét land og arbejder i et andet, fx at en medarbejder bor i Danmark 
og arbejder i Sverige, har vi i afsnittet ”Beskatning af firmabil ved arbejde i to lande” kort beskrevet nogle af de forhold, der i denne 
sammenhæng vedrører bilen, og som arbejdsgiver og medarbejder bør være opmærksomme på. Herudover gennemgår vi de regler, 
der gælder for udbetaling af skattefri kørsels- godtgørelse, herunder både betingelserne for udbetaling og de administrative krav 
i den forbindelse. Endelig har vi beskrevet de skattemæssige konsekvenser af kørsel i henholdsvis egen bil og firmabil, for at give 
dig den bedst mulige baggrund for at vælge, om en firmabetalt bil vil være økonomisk fordelagtig for dig, sammenlignet med et 
alternativ om en større kontantløn. Du kan endvidere besøge vores webbaserede beregningsprogram på www.pwc.dk/firmabiler 
for et mere præcist estimat.

Denne gennemgang af bilordninger dækker ikke samtlige forhold, man kan komme ud for, men giver et godt indblik i, hvilke 
overvejelser der bør indgå, når man skal vælge mellem de forskellige alternativer. Vi står naturligvis altid til disposition med råd 
og vejledning i den konkrete situation, ligesom vi anbefaler, at der altid foretages helt konkrete vurderinger og beregninger, der 
er tilpasset den aktuelle situation.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til indholdet i denne publikation, er du velkommen til at rette henvendelse til din sædvanlige kontakt- person 
eller til Søren Erenbjerg, John Cederskjold Kierans, Søren Bech, Jane Rahn Stampe eller Tanya Honoré Schultz med skattemæssi-
ge spørgsmål, Tinna Bohn Voigt og Jacob Holme med momsmæssige spørgsmål og Joan Faurskov Cordtz med spørgsmål i relation 
til registreringsafgift på biler.

Redaktionen er afsluttet marts 2017.

Søren 
Bech 
T: 3945 3343 
E: soren.bech
@pwc.com 
Skat, Øst 
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Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 

Arbejdsgiverens forhold
Arbejdsgivere har mulighed for at yde medarbejdere skattefri godtgørelse for deres kørsel 
i egen bil under forudsætning af:

• at der er tale om erhvervsmæssig kørsel i arbejdsgiverens tjeneste
• at afregningen af kørselsgodtgørelse opfylder de formelle dokumentationskrav
• at arbejdsgiveren fører effektiv kontrol med kørselsafregningen.
 
Se nærmere om de enkelte krav nedenfor.
 
Godtgørelsen
De fastsatte maksimumsatser (”Statens satser”) for 2017 er:

• Kørsel indtil 20.000 km årligt: 3,53 kr. pr. km 
• Kørsel over 20.000 km årligt: 1,93 kr. pr. km.
 
Da der er tale om maksimumsatser, kan man vælge at udbetale en lavere godtgørelse  
pr. kilometer. Overskrides maksimumsatsen, bliver hele godtgørelsen skattepligtig A-ind-
komst, medmindre den del, der overskrider maksimumsatsen, indberettes og beskattes 
særskilt som A-indkomst.

SKAT har for nylig præciseret, at arbejdsgivers betaling af parkeringsudgifter i tilknytning 
til erhvervsmæssig kørsel ikke udelukker muligheden for at udbetale skattefri godtgørelse 
for den erhvervsmæssige kørsel. 

Betingelser vedrørende kørslen

Kørslen skal ske i ”egen bil”
Det er en betingelse, at kørslen sker i egen bil, og at medarbejderen afholder udgifter  
til bilen og bilens drift. Kørslen vil kunne sidestilles med kørsel i egen bil i følgende  
situationer:

• Kørsel i ægtefælles eller samlevers bil, når de samlevende har fælles økonomi
• Delebilordning/bilsameje mellem ikke-samlevende personer, hvis medarbejderen 

afholder de reelle, faktiske udgifter ved ordningen
• En leaset bil, hvis medarbejderen selv har leaset bilen.
 
Følgende anses ikke som kørsel i egen bil, og der kan derfor ikke udbetales skattefri  
kørselsgodtgørelse:

• Hvis der er tale om splitleasing eller andre delebilordninger, hvor arbejdsgiveren afhol-
der udgifterne til den erhvervsmæssige del af kørslen

• Hvis husstandens bil er en fri bil (Hvis kørselsgodtgørelsen sendes direkte videre til 
arbejdsgiveren, kan godtgørelsen dog undtagelsesvis modtages alligevel.) 

• Hvis bilen er udlånt af andre, der ikke er del af husstanden, fx forældre eller venner.

Erhvervsmæssig kørsel
Der kan kun ske udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse for de faktisk kørte erhvervs-
mæssige kilometer.

Ved erhvervsmæssig kørsel forstås:
• Kørsel mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage (60-dages- 

reglen beskrives nedenfor) inden for de forudgående 12 måneder 
• Kørsel mellem arbejdspladser
• Kørsel inden for samme arbejdsplads.
 
Al anden kørsel er privat.
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Ved arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører aktiviteter/arbej-
de som led i ansættelsen hos arbejdsgiveren. Det kan således være ved en forretning, et 
kontor, byggepladser, besøg hos kunder/leverandører, et kursussted eller lignende.

Falder kørslen ikke ind under en af disse kategorier, anses kørslen for privat, og der kan 
ikke ydes skattefri kørselsgodtgørelse. Udbetales der alligevel godtgørelse, vil denne blive 
betragtet som et løntillæg med deraf følgende beskatning, og der skal indeholdes A-skat.

Erhvervsmæssig kørsel og 60-dages-reglen
60-dages-reglen definerer, hvornår kørsel mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og 
skiftende arbejdssteder er erhvervsmæssig, og 60-dages-reglen afgør derfor bl.a., hvornår 
arbejdsgiveren kan udbetale skattefri godtgørelse for kørslen. Reglerne er komplekse,
og hvis medarbejderen kører mellem flere forskellige arbejdssteder, kan tilrettelæggelsen 
af kørsel i forhold til 60-dages-reglen være af afgørende betydning for, om betingelserne 
for skattefrihed er opfyldt.

Hvad er 60-dages-reglen?
Kørsel mellem bopæl og det samme arbejdssted de første 60 arbejdsdage inden for de 
forudgående 12 måneder er erhvervsmæssig kørsel, og medarbejderen kan modtage 
skattefri kørselsgodtgørelse. Køres der mellem bopæl og arbejdssted i mere end 60 dage, 
behandles kørslen som privat kørsel fra og med den 61. dag, og kørselsgodtgørelsen er 
dermed skattepligtig fra dag nr. 61.

Den skattefri kørselsgodtgørelse kan igen udbetales, når der er gået 60 på hinanden 
følgende arbejdsdage, siden medarbejderen sidst var på den pågældende arbejdsplads, 
jf. eksemplet nedenfor. Det er kun arbejdsdage, der tælles med, og fx ferier, sygdom og 
weekender tæller ikke med ved opgørelsen af, hvornår 60-dages-reglen er afbrudt.

Dag I alt Arbejdsmønster

1-60 60 Hjem > A > Hjem

61-80 20 Hjem > B > Hjem

81-120 40 Hjem > C > Hjem

121- 60 Hjem > A > Hjem

Figur 1: Eksempel 1 – Én arbejdsplads pr. dag 

A, B og C er forskellige arbejdspladser (kontor, kunde, byggeplads mv.).

Al kørsel er her erhvervsmæssig. Årsagen er, at afbrydelsesreglen er opfyldt, da der er 
forløbet 60 arbejdsdage mellem arbejde på arbejdsplads A.

Kørsel mellem flere arbejdssteder
Det er alene kørsel, hvor medarbejderen kører til/fra hjemmet, der indgår ved tællingen 
af de 60 dage. Mange kører til flere arbejdspladser i løbet af en dag, fx i forbindelse med  
kundebesøg eller opsyn med byggepladser. I disse tilfælde er kørsel mellem hjem og første 
arbejdsplads samt kørsel mellem sidste arbejdsplads og hjemmet begge omfattet af 
60-dages-reglen.

Kørsel mellem øvrige arbejdspladser i løbet af dagen anses altid for at være erhvervs-
mæssig kørsel.
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Dag Arbejdsmønster

1-60 Hjem > A > B > C > Hjem

61-120 Hjem > B > A > C > Hjem

121-180 Hjem > A > B > C > Hjem

Figur 2: Eksempel 2

Det betyder, at medarbejdere med flere arbejdspladser pr. dag, i visse tilfælde og ved  
tilrettelæggelse af kørselsrækkefølgen kan sikre, at al kørsel anses for erhvervsmæssig  
kørsel. Vi har i nedenstående eksempel vist, hvorledes en del af kørslen anses for erhvervs- 
mæssig kørsel, mens en anden del af kørslen mellem hjem og arbejde anses for privat.

Transport mellem arbejdspladserne A, B og C er for alle dage at anse som erhvervs-
mæssig, og udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri. Ligeledes er kørsel fra hjem til 
arbejdsplads og omvendt erhvervsmæssig på følgende dage:

1.   Befordring mellem hjem og A: Dag 1-60 og 121-180*
2.   Befordring mellem C og hjem: Dag 1-60 (derefter er 60-dages-reglen overskredet)
3.   Befordring mellem hjem og B: Dag 61-120.

Den eneste kørsel, der således ikke berettiger til skattefri kørselsgodtgørelse, er kørsel 
fra C til hjem fra dag 61-180.

Hvornår kan 60-dages-reglen anvendes?
Udbetaling af kørselsgodtgørelse efter 60-dages-reglen kan ske i mange situationer, fx 
kan håndværkere, der benytter egen bil, og som jævnligt skifter til et nyt arbejdssted, 
drage nytte af reglen, ligesom personer med salgsfunktioner også sædvanligvis kan 
omfattes.

Tilsvarende kan en virksomhed, der har behov for at nedlægge et produktionssted, og 
ønsker at overføre medarbejdere fra det nedlagte produktionssted til andre af virk-
somhedens produktionssteder, anvende reglen. Herved kan de overførte med-
arbejdere modtage skattefri kørselsgodtgørelse i de første 60 arbejdsdage, da de får en 
ny arbejdsplads.

Reglen kan også anvendes ved virksomhedsfusioner, hvor sammenlægning af admi-
nistrative funktioner mv. sædvanligvis medfører flytning af medarbejdere til en ny 
arbejdsplads.

60-dages-reglen kan endvidere anvendes i forbindelse med nyansættelser, hvor 
nyansatte medarbejdere kan modtage kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og 
arbejdssted i de første 60 arbejdsdage.

Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter 60-dages-reglen kan være en kom- 
pensation til medarbejderen, når en virksomhed midlertidigt eller permanent har 
behov for at flytte medarbejdere, ligesom anvendelse af reglen kan have betydning 
ved nyansættelse af medarbejdere, der bor langt fra virksomheden.

*) Transport mellem hjem og A anses for afbrudt, da der ikke er befordring mellem hjemmet og A i dagene 61-120.
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For personer med et særligt kørselsmønster (sælgere mv.) er der indført en formodnings-
regel om, at deres kørsel er i overensstemmelse med 60-dages-reglen. Denne formodning 
gælder, hvis kørselsmønstret indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at 
det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i mere end 
60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, herunder at der alene forventes 
besøg på kontoret en gang om ugen.

Dette kan fx være i den situation, hvor en virksomhed har en servicekontrakt med en 
række faste kunder om reparation og service af maskiner, hvor hver virksomhed kun 
besøges få gange om året eller om måneden. Et andet eksempel er en sælger, der op- 
søger nye kunder hver dag året rundt.

SKAT kan dog med fremadrettet virkning give den skattepligtige pålæg om i op til 12 
måneder ved kørselsregnskab at dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befor-
dring, som overholder 60-dages-reglen.

Hvordan opgøres de 60 dage?
Ved opgørelsen af de 60 dage medregnes kun arbejdsdage. Weekender, ferie, sygedage 
eller lignende tæller ikke med.

Alle arbejdsdage tæller med, uanset arbejdsdagens længde og uanset om medarbejderen 
bruger egen bil eller et andet transportmiddel. 60-dages-reglen er begrænset til de forud- 
gående 12 måneder. De arbejdspladser, der er kørt til for mere end 12 måneder siden, 
bliver ikke talt med. Det betyder, at 60-dages-reglen ”ruller” fremad i tiden, og forudsat  
at kørslen til den enkelte arbejdsplads på intet tidspunkt overstiger 60 dage, sker der 
løbende forældelse af ”gammel kørsel”, hvilket vil sige kørsel, der ligger mere end 12 
måneder tilbage i tiden.

Når en medarbejder arbejder på samme arbejdssted hele ugen, og medarbejderen ikke 
har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl i løbet af ugen, afhænger opgørel-
sen af de 60 dage af, hvor medarbejderen overnatter.

Hvis medarbejderen overnatter på selve arbejdsstedet, fx i en campingbil, er det kun rejse- 
dagene mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og arbejdsstedet, der tæller med ved 
opgørelsen af de 60 arbejdsdage. Kører medarbejderen derfor til arbejdspladsen man-
dag morgen og hjem igen fredag eftermiddag, tælles kun mandag og fredag med efter 
60-dages-reglen, selvom medarbejderen har arbejdet på arbejdspladsen i fem dage.

Hvis medarbejderen derimod overnatter et andet sted end på selve arbejdsstedet, fx på 
hotel eller campingplads, er det SKATs opfattelse, at kørslen mellem overnatningsstedet 
og arbejdspladsen også tæller med efter 60-dages-reglen. Ved arbejde mandag til fredag, 
tælles alle fem arbejdsdage i så fald med ved opgørelsen af de 60 dage.

Afregning, dokumentation og kontrol

Hvilke krav stilles der til arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af  
skattefri kørselsgodtgørelse?
Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at arbejdsgiveren 
kontrollerer, at afregning af den skattefri kørselsgodtgørelse sker efter gældende satser  
og regler.
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Kontrollen skal være tilstrækkelig og skal kunne dokumenteres, dvs. at arbejdsgiveren  
på forlangende skal fremlægge dokumentation for, at kontrol er foretaget for SKAT.

Kontrollen skal foretages på baggrund af et bogføringsbilag, der udfyldes af med- 
arbejderen. Der er ikke krav om, at virksomheden bruger en bestemt blanket, men det 
kan være en fordel at bruge den samme systematik fra gang til gang. Bogføringsbilaget 
skal efter Skatterådets anvisning som minimum indeholde oplysning om:

• Medarbejderens navn, adresse og CPR-nr.
• Kørslens erhvervsmæssige formål
• Dato for kørslen
• Kørslens mål med eventuelle delmål
• Angivelse af antal kørte kilometer
• De anvendte satser
• Beregning af kørselsgodtgørelsen. 

Samtidig har SKAT tilkendegivet, at der som led i kontrollen af, om der anvendes egen 
bil, også bør oplyses registreringsnummeret på den anvendte bil.

Der er ikke fastsat regler for, præcist hvordan kontrollen skal udføres. Da det er en be- 
tingelse for skattefriheden, at der kun udbetales godtgørelse for den faktiske erhvervs-
mæssige kørsel, kan det dog særligt anbefales, at arbejdsgiveren fører kontrol med  
antallet af erhvervsmæssigt kørte kilometer og det angivne formål.

Tilsvarende bør der være stor opmærksomhed på overholdelse af 60-dages-reglen for  
personer, der ofte modtager kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjemmet og et eller 
flere arbejdssteder.

Skatteretlig praksis viser, at den samlede kørselsafregning for en virksomhed kan til- 
sidesættes, hvis SKAT konstaterer for mange fejl – fordi fejlenes tilstedeværelse tolkes  
som manglende effektiv kontrol.

Samtidig må det anbefales, at der etableres en klar attestationsprocedure af kørselsbilag, 
dvs. at det enten ved påtegning eller elektronisk kan dokumenteres, at en leder, en løn-
medarbejder eller andre har foretaget en kontrol og godkendt afregningen.

Dokumentationen for de godkendte afregninger bør gemmes på samme måde som andre 
udgiftsbilag, dvs. i mindst fem år.

Konsekvens af manglende eller utilstrækkelig kontrol fra arbejdsgiver
Hvis arbejdsgiveren ikke sikrer, at den skattefri kørselsgodtgørelse udbetales efter gældende 
regler, eller hvis betingelserne ikke i øvrigt er opfyldt, skal kørselsgodtgørelsen behandles  
som et skattepligtigt løntillæg (dvs. med en marginalskat op til ca. 55,8 % inklusive 
AM-bidrag).

Hvis kørselsgodtgørelsen beskattes som løntillæg, er medarbejderen i stedet berettiget til  
et ligningsmæssigt fradrag for de faktisk kørte erhvervsmæssige kilometer. Fradraget op-
gøres efter de almindelige regler for privat befordring mellem bopæl og arbejdssted, jf.  
afsnittet ”Medarbejderens forhold” (fradragsværdien af befordringsfradrag udgør ca. 26,9 % 
i 2017 og nedtrappes gradvist indtil 2019).
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Alternativt kan arbejdsgiveren påtage sig at betale et beløb svarende til 56 % af det ukorrekt  
udbetalte beløb til SKAT. Dermed undgår medarbejderen, at den udbetalte kørselsgodt-
gørelse bliver beskattet, men til gengæld vil selve betalingen af skattebeløbet til SKAT 
være skattepligtig som løn for medarbejderen.

Særligt om faste ydelser, modregning og når der ikke modtages løn
 
Konsekvens, hvis godtgørelsen fragår i bruttolønnen
Arbejdsgiver og medarbejder må ikke aftale, at medarbejderen får en del af den allerede 
aftalte bruttoløn udbetalt som skattefri kørselsgodtgørelse. Lønnen kan således ikke 
løbende nedsættes med et beløb svarende til den udbetalte kørselsgodtgørelse. Hvis 
kørselsgodtgørelsen udbetales på denne måde, vil godtgørelsen ligeledes blive behandlet 
som et skattepligtigt løntillæg.

Udbetales faste månedlige beløb uden sammenhæng med det faktiske antal erhvervsmæs-
sigt kørte kilometer, er betingelserne for skattefrihed ikke opfyldte, og godtgørelsen er et 
skattepligtigt løntillæg.

Der er ligeledes forbud mod at indgå aftale om at lade skattefri kørselsgodtgørelse indgå 
i en bruttolønsaftale, hvorefter bruttolønnen reduceres mod at få udbetalt skattefri kør-
selsgodtgørelse. Indgås en sådan aftale, er kørselsgodtgørelsen også her et skattepligtigt 
løntillæg.

Godtgørelse med fast beløb
Yder arbejdsgiveren kørselsgodtgørelse som et fast beløb pr. måned, er dette tilskud skatte- 
pligtig A-indkomst for medarbejderen. Udbetaling af acontobeløb mod efterfølgende, 
løbende afregning på basis af kørselsafregninger kan dog accepteres.
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Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis arbejdsgiveren yder kørselsgodtgørelse 
med højere satser end Statens satser, er hele godtgørelsen som udgangspunkt skattepligtig 
for modtageren. Dette kan dog undgås, hvis det beløb, der overstiger satsen, behandles 
som A-indkomst, og dette klart fremgår af lønsedlen. 

Kørsel, når der ikke modtages løn 
Det er en forudsætning for at kunne modtage kørselsgodtgørelse skattefrit, at kørsels- 
godtgørelsen er led i en indtægtsgivende ansættelse. Det vil sige, at hvis ikke der modta-
ges en form for reel betaling for det udførte arbejde, kan den udbetalte godtgørelse heller 
ikke være skattefri.

Det er ikke afklaret i skatteretlig praksis, hvor stor lønnen/betalingen skal være, men 
praksis viser dog, at en rent symbolsk løn/betaling ikke er tilstrækkelig.

Efter skatteretlig praksis vil det forhold, at den udbetalte kørselsgodtgørelse dermed bli-
ver skattepligtig, ikke medføre, at man derved anses for at have modtaget løn.

Disse krav gælder også befordringsgodtgørelser, der udbetales til ulønnede medlemmer 
af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.

Dog gælder der særlige regler for personer, der modtager kørselsgodtgørelse i forbindelse 
med frivillige foreningers (sport-, hobby- og fritidsforeninger mv.) skattefri aktiviteter 
samt Hjemmeværnet. Disse særregler findes i ligningslovens § 7 M og behandles ikke 
yderligere her.

Medarbejderens forhold
Kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel efter Statens satser er som udgangspunkt 
skattefri. Godtgørelsen er dog skattepligtig, hvis den fx ydes med højere satser end de af 
skattemyndighederne vedtagne, jf. ovenfor nævnt under ”Arbejdsgiverens forhold”.

Hvis arbejdsgiveren ikke betaler den skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan 
medarbejderen alene få et fradrag, som svarer til satsen for befordring mellem bopæl og 
arbejdssted.

Satsen vedrørende befordring mellem bopæl og arbejdssted i 2017 udgør pr. km pr. 
arbejdsdag: 

• 0-24 km:   0 kr. 
• 25-120 km:   1,93 kr. pr. km 
• Over 120 km:  0,97 kr. pr. km (1,93 kr. pr. km i yderkommuner). 

Befordringsfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som har en skatteværdi på ca. 26,9 %  
i 2017.

Der kan alene tages fradrag for kørsel på strækninger, hvor arbejdsgiveren ikke betaler 
kørselsgodtgørelse. Det forhold, at arbejdsgiveren eventuelt ikke udbetaler kørselsgodt-
gørelse med maksimumsatsen for kørsel på en strækning, indebærer ikke, at der kan 
tages yderligere fradrag.

For personer, der bor i visse udkantskommuner, reduceres befordringsfradraget ikke 
ved kørsel over 120 km. Det gælder eksempelvis personer, som har bopæl på Lolland, 
Langeland samt i kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Tønder, Svendborg, 
Morsø og Guldborgsund.
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Der er endvidere et yderligere befordringsfradrag på op til 12.500 kr. (2017) for personer  
med en årlig indkomst på under 266.200 kr. (2017). Fradraget nedsættes gradvist og bort- 
falder helt ved en indkomst på 316.200 kr. om året. Tillægget beregnes automatisk af SKAT.

I tilfælde af samkørsel, har de beløb, som bilejeren modtager fra en passager, ikke ind-
flydelse på størrelsen af bilejerens og passagerens eventuelle befordringsfradrag.

Passage over Storebæltsbroen og Øresundsbroen
Hvis medarbejderen selv betaler for broafgiften, kan medarbejderen medtage et fradrag 
på 110 kr. på sin selvangivelse pr. passage over Storebæltsbroen ved kørsel mellem hjem 
og arbejde.

Ved passage over Øresundsbroen mellem hjem og arbejde udgør fradraget 50 kr.  
pr. passage i bil.

Medarbejderen har ret til brofradraget, også selvom der er stillet firmabil til rådighed, 
forudsat at medarbejderen selv afholder broafgiften.

Hvis arbejdsgiveren betaler for en BroBizz er der tale om et skattefrit personalegode,  
hvis BroBizzen kun anvendes ved kørsel mellem bopæl og arbejdssted. Medarbejderen 
kan ikke tage fradrag for broafgiften, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften.

Moms – passage over Storebælt og Øresund
Momsfradrag for broafgifter tilfalder alene virksomheden. Vi henviser til afsnittet  
”Moms på driften” i afsnittet om ”Firmabil”.

Moms
Der er ikke moms på skattefri kørselsgodtgørelse.

Hvis arbejdsgiver i stedet refunderer medarbejderens udgifter efter regning (det vil sige 
momsbelagte regninger), vil der for hvidpladebiler ikke være fradrag for momsen med 
undtagelse af Øresundsbroen, jf. nedenfor. For varebiler/gulpladebiler, som anvendes til 
momspligtige formål, er der fradragsret for momsen for udgifterne til driften. Bemærk, 
hvis der er tale om en fuld faktura, så skal denne være stilet til virksomheden. Se mere 
om  ”Moms på driften” i afsnittet ”Firmabil”.
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Firmabil

Firmabiler er et populært gode, men også et gode, der rummer en række skattemæssige 
udfordringer. Derfor er det et område, som i særlig grad har SKATs bevågenhed – og hvor 
det er vigtigt at kende de gældende regler.

Medarbejderens forhold
Firmabil, som stilles til rådighed for en medarbejder til privat kørsel, beskattes som løn. 
Det er medarbejderens private rådighed over bilen, som medfører beskatning og ikke 
omfanget af den private kørsel.

Hvis medarbejderen derimod ikke har privat rådighed over bilen, skal medarbejderen 
ikke beskattes af fri bil. Nedenfor gennemgås reglerne for firmabiler, som er stillet til 
rådighed til privat kørsel.

Reglerne om beskatning af fri bil gælder for almindelige medarbejdere, medlemmer af 
eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn mv. Herudover kan 
selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i virksomhedsordningen, benytte 
reglerne, hvis bilen indgår i virksomhedsordningen.

Privat anvendelse
Der sker kun beskatning af en firmabil, hvis den er til rådighed til privat anvendelse. Den 
skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, bilen er til rådighed til privat 
brug.

Privat brug defineres som al kørsel, der ikke specifikt er erhvervsmæssig (se også afsnittet 
”Kørselsgodtgørelse”).

Det forhold, at en virksomhed har personbiler på hvide plader til brug for medarbejder-
nes erhvervsmæssige kørsel, indebærer ikke i sig selv, at medarbejderne skal beskattes af 
fri bil. Hvis bilerne ikke er parkeret ved virksomheden efter arbejdstids ophør, men i ste-
det fast eller lejlighedsvist befinder sig på (eller i nærheden af) medarbejdernes private 
bopæl, gælder der dog en formodning om, at bilerne også er til rådighed til privat brug.

For helt eller delvist at undgå beskatning, skal medarbejderen i givet fald godtgøre, at 
firmabilen ikke har været til privat rådighed.

I den forbindelse kræves det som minimum, at der indgås en skriftlig aftale mellem 
medarbejderen og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel. 
Bemærk i den forbindelse, at kørsel mellem hjem og arbejde normalt er privat kørsel.

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at påse, at aftalen overholdes, fx ved at kontrollere  
at udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. End-
videre er det en god idé at føre kørebog, så der foreligger dokumentation for, hvilken 
kørsel firmabilen har været benyttet til. Se afsnittet ”Kørselsregnskab” nedenfor.

Bemærk, at hvis bilen reelt bruges til privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af fri 
bil – uanset om der er ført kørebog eller indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring med 
arbejdsgiveren.
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Formelle krav – rådighedsfraskrivelser, kørselsregnskab mv.
 
Rådighedsfraskrivelser
I forbindelse med bl.a. medarbejderes brug af firmabiler på både hvide og gule plader, 
kan det være et krav, at der udarbejdes en rådighedsfraskrivelse.

En rådighedsfraskrivelse udarbejdes mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. I fraskri-
velsen bekræfter medarbejderen ved sin underskrift, at firmabilen ikke vil blive brugt til 
privat kørsel.

Det er ingen formelle krav til udarbejdelsen af fraskrivelseserklæringen.

Kørselsregnskab
I en lang række tilfælde stiller SKAT krav om, at der løbende føres kørebog/kørselsregn-
skab over firmabilens kørselsmønster – dette er eksempelvis tilfældet ved splitleasing. 
Herudover kan SKAT også i visse situationer pålægge medarbejderen fremadrettet at  
føre kørebog, fx i forbindelse med 60-dages-reglen.

Hvis man som medarbejder skal bevise/sandsynliggøre, at man har brugt en firmabil  
i et bestemt omfang, så er kørebogen fortsat det eneste bevismiddel, som SKAT og dom-
stolene har anerkendt.

En kørebog skal føres på daglig basis og skal som udgangspunkt indeholde angivelse af:

• Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens  
afslutning

• Datoen for kørslen samt den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig 
kørsel

• Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sand-
synliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed, herunder oplysning om 
kørslens formål. 

Specielt hovedaktionærer skal være opmærksomme på, at SKAT utvivlsomt vil stille 
strenge krav til deres førelse af kørebog.

Foreligger der ikke et egentligt kilometerregnskab, i tilfælde hvor medarbejderen har 
pligt til at føre et sådant, er SKAT berettiget til konkret at tage stilling til medarbejderens 
skønsmæssige fordeling af forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. SKATs skøn 
kan kun tilsidesættes, hvis det kan godtgøres, at det udøvede skøn hviler på et urigtigt 
grundlag eller har ført til et urimeligt resultat for skatteyderen.

I situationer hvor privat anvendelse af bilen indebærer beskatning af fri bil, viser er- 
faringen, at SKAT sædvanligvis vil få ret i, at der er grundlag for beskatning, uanset  
at det ikke konkret er påvist, at der er sket privat kørsel.

Der findes i dag flere udbydere af såkaldte elektroniske kørebøger, som kan generere en 
nøjagtig kørebog ved hjælp af en GPS-enhed, som kan registrere al kørsel. Rent praktisk 
foregår registreringerne typisk ved, at medarbejderen – via tryk på en knap i bilen – skal 
angive, når der køres privat, og når der køres erhvervsmæssigt.

SKAT har tidligere afvist generelt at godkende elektroniske GPS-dataloggere med henvis-
ning til, at det ikke på forhånd kan afgøres, om et fremtidigt kørselsregnskab, der er udar-
bejdet ved benyttelse af en elektronisk GPS-datalogger, overholder kravene for kørsels-
regnskaber. SKAT har dog udtalt, at det ikke er afgørende, hvilket system der anvendes til 
udarbejdelsen af kørselsregnskab, men alene at kørselsregnskabet er udfyldt korrekt.
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Det er altså ikke afgørende, hvilken form for elektronisk kørebog, der anvendes. Det 
afgørende er alene, at medarbejderen i sidste ende opnår en oversigt/opgørelse over den 
reelle erhvervsmæssige kørsel, og at denne oversigt indeholder alle de påkrævede data, 
herunder angivelse af formålet med den erhvervsmæssige kørsel.

Ved anvendelse af en elektronisk kørebog opstår der dog ofte tvivlsspørgsmål om, hvor-
når en given kørselsrute skal markeres som henholdsvis erhvervsmæssig eller privat
− særligt i relation til kørsler, der både kan være private og erhvervsmæssige, eksempel-
vis ved kørsel omfattet af 60-dages-reglen. Dette skal vurderes ud fra de samme krite-
rier, som i øvrigt anvendes ved vurderingen af, om anvendelsen af bilen er privat eller 
erhvervsmæssig.

Endelig bør man være opmærksom på, at kravet om daglig notering i kørebogen indebæ-
rer, at kørebøger som udfyldes efterfølgende eller eventuelt rekonstrueres (fx i forbindel-
se med en skattesag) kun undtagelsesvis vil blive tillagt værdi som dokumentation.

Kontrol
I forlængelse af registreringen af kørsel i kørebogen er det nødvendigt, at virksomheden/ 
arbejdsgiveren løbende fører kontrol med, hvad kørebogen viser – dvs. at der jf. registre-
ringerne i kørebogen ikke er grundlag for beskatning af medarbejderen.

Det er ikke i skatteretlig praksis fastlagt, med hvilken hyppighed, dybde eller intensitet 
arbejdsgiveren skal gennemgå kørebøger. Det må dog anbefales, at der som minimum et 
par gange årligt foretages stikprøvevise kontroller af kørebøgerne, herunder at der foreta-
ges de nødvendige registreringer, men også at der mht. kilometer, formål mv. er sammen-
hæng mellem registreringer og kørselsmønster.

En hyppigt anvendt metode (også af SKAT) er at foretage en krydsreference til registre-
rede kilometertal ved værkstedsbesøg eller i forhold til brændstofkøb. Er der ikke sam-
menhæng mellem de daglige kilometertal og referencematerialet, kan det blive opfattet 
som, at kørebogen ikke viser det korrekte kørselsmønster.

Når kørebogen er kontrolleret af virksomheden, bør kontrollen og kontrollens konklusio-
ner registreres/attesteres, og kørebøgerne bør gemmes på linje med andre bogføringsbi-
lag.

Hvordan opgøres den skattemæssige værdi af fri bil?
Den skattepligtige værdi fastsættes på baggrund af bilens nybilspris og alder på det tids-
punkt, hvor arbejdsgiveren anskaffer bilen. Nybilsprisen defineres som den pris, der blev 
anvendt i forbindelse med bilens første indregistrering.

Den skattepligtige værdi af firmabil opgøres som 25 % af de første 300.000 kr. af nybils-
prisen og 20 % af restsummen. Den skattepligtige værdi beregnes af mindst
160.000 kr., og der er ingen maksimumsværdi for beregningen.

Herudover skal der tillægges et miljøtillæg svarende til den årlige grønne ejerafgift for 
bilen plus 50 %. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften 
plus 50 %. Fremadrettet gælder dette også el-biler, som omfattes af den grønne ejerafgift 
eller vægtafgiften.

Beskatning sker som personlig indkomst, og der skal betales AM-bidrag af beløbet.

Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af firmabil sondres der mellem, om 
arbejdsgiveren har anskaffet bilen højst 36 måneder efter bilens første indregistrering 
eller ej.
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”Nye” biler – under 36 måneder 
For nye biler og biler, hvor anskaffelsestidspunktet ligger mindre end 36 måneder efter 
første indregistrering, anvendes nybilsprisen som beregningsgrundlag.

Nybilsprisen er bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift og leverings- 
omkostninger samt normalt tilbehør/ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, 
der forekommer i privatejede biler.

Det er alene registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr, som skal medregnes i 
beregningsgrundlaget for værdien af firmabil. Eftermonteret udstyr indgår som udgangs-
punkt ikke i beregningsgrundlaget, når montering foretages af andre end fabrikations- 
eller importørvirksomheden.

Da beskatningen er afhængig af indregistreringsprisen, vil det ved køb af en bil, som er 
indregistreret for mindre end 36 måneder siden, være nødvendigt at indhente oplysnin-
ger om, hvad den oprindelige indregistreringspris var. Det vil sige, at beskatningen er 
uafhængig af, hvad bilen efterfølgende er handlet til.

Nybilsprisen anvendes som beregningsgrundlag for firmabilen i de første 36 måneder. 
Efter 36 måneder og i de efterfølgende indkomstår nedsættes værdien til 75 % af nybils-
prisen, dog ikke til et beløb under 160.000 kr.

Miljøtillægget reduceres derimod ikke til 75 %, men skal fortsat medregnes fuldt ud – 
også efter de 36 måneder.

Eksempel:
En arbejdsgiver køber en ny bil den 1. januar 2016, som stilles til rådighed for en med-
arbejder. Prisen for bilen er 350.000 kr. Den årlige ejerafgift udgør 4.000 kr. fra år 2016. 
Miljøtillægget, som udgør ejerafgiften plus 50 %, tillægges beskatningsgrundlaget. 
Beskatningsgrundlag og skat udgør i årene 2016-2019 følgende beløb i kr.:

Årstal 

2016

2017

2018

2019 (efter 36 måneder)

50.800 kr.*

50.800 kr.*

50.800 kr.*

40.000 kr.*

91.000 kr.

91.000 kr.

91.000 kr.

71.625 kr.

Beskatningsgrundlaget Skat 

Figur 3: Eksempel 2

*) Beregnet med en skatteprocent på 55,8 % i hele hundreder.
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”Gamle” biler – over 36 måneder 
Hvis bilen på anskaffelsestidspunktet er over 36 måneder gammel, regnet fra datoen for 
første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen af den skatte-
mæssige værdi, dog minimum 160.000 kr. Denne værdi reguleres ikke de følgende år.

Sættes bilen umiddelbart efter købet i stand for arbejdsgiverens regning, skal udgifterne 
til istandsættelse lægges oven i beregningsgrundlaget. Der kan ikke opstilles en generel 
frist for, hvor lang tid der skal forløbe mellem køb og istandsættelse, før udgifterne ikke 
længere skal medregnes til beregningsgrundlaget. Det beror på en konkret vurdering, 
om istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen. I en konkret sag har 
Landsskatteretten fundet, at udgifter til reparation af en bil udført 1½ år efter, at
arbejdsgiveren havde købt bilen, ikke skulle regnes med ved opgørelsen af grundlaget for 
beskatning af fri bil.

For eftermonteret udstyr mv. gælder, at det kun skal medregnes til værdien, hvis der 
skulle have været betalt registreringsafgift af det ved indregistrering.

Koncerninterne overdragelser af firmabilen
– risiko for tilsidesættelse af beregningsgrundlag for firmabil
I forbindelse med koncerninterne overdragelser af firmabiler vil der være risiko for, at 
skattemyndighederne ikke anerkender, at et lavere beregningsgrundlag skal anvendes 
ved beregning af værdi af firmabil.

I en sag fra 2002 blev et salg og et efterfølgende tilbagesalg (sale-and-lease-back) af en 
bil mellem to selskaber, der havde delvis sammenfaldende ejerkreds og samme direktør, 
ikke tillagt skattemæssig virkning. Bilen blev altså ikke anset for købt/solgt.

Beskatningsgrundlaget for denne firmabil skulle således fortsat beregnes som 75 % af 
nybilsprisen – og ikke prisen på handelstidspunktet. Det skyldes, at skattemyndighederne 
ikke mente, at der var en forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen af bilen mel- 
lem selskaberne.

I en sag fra 2005 var der derimod ikke grundlag for at tilsidesætte et sale-and-lease-back- 
arrangement mellem et selskab og dets moderselskab vedrørende en bil, der var stillet til 
rådighed for hovedaktionærens ægtefælle. Der blev i denne sag lagt vægt på:

• At formalia ved overdragelsen af bilen var overholdt
• At bilen blev omregistreret
• At der var indgået en skriftlig leasingaftale mellem selskaberne – som blev overholdt, 

dvs. at pengestrømme fulgte aftalen
• At handlen var forretningsmæssigt begrundet
• At bilen efterfølgende blev videresolgt til tredjemand. 

Det vil altid være en konkret vurdering hvilken beskatningsgrundlag som skal anvendes. 

Værdiansættelse af elbiler 
Fri elbil beskattes på samme måde som motordrevne biler. Udgangspunktet for beregning 
af værdi af fri bil er nybilsprisen (forhandlerprisen). Elbiler er fra 1. januar 2016 registre-
ringsafgiftspligtige. Derfor skal registreringsafgiften indgå i beskatningsgrundlaget. 

Ekstraudstyr på elbiler
Ifølge reglerne om beskatning af fri (motordreven) bil skal kun registreringsafgiftspligtigt 
udstyr medregnes ved værdi af fri bil, hvis det er fabriksmonteret. Det samme gælder for 
elbiler.

Dette fremgår af et bindende svar fra 2014, hvor værdi af metallak, glastag, hævesænke- 
system, ekstra ladeenhed og bagagerumsdækken skulle medregnes. Skatterådet lagde 
vægt på, at ekstraudstyret var fabriksmonteret.
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Driftsudgifter

Skat
Arbejdsgiveren kan afholde udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen 
af firmabilen, uden at det får skattemæssige konsekvenser for medarbejderen – fordi 
beskatningen afhænger af rådighed over bilen til privatkørsel, ikke af den faktiske brug. 
Udgifter, der typisk afholdes af arbejdsgiveren og kan betegnes som ordinære driftsmæs-
sige udgifter, er udgifter til forsikringer, ejerafgift, brændstof, nødvendige reparationer og 
vedligeholdelse, herunder olie, vask, sprinklervæske mv.

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at arbejdsgiverbetalt bilvask indgår som en 
del af bilens driftsomkostninger og dermed er skattefri for medarbejderen, hvis medarbej-
deren allerede beskattes af fri bil.

Udgifter til garage, parkeringsafgifter, parkeringsbøder, biltog og motorvejsafgifter anses 
derimod ikke for at være udgifter af driftsmæssig karakter, og de er derfor ikke indeholdt 
i den skattemæssige værdi af fri bil. I det omfang, arbejdsgiveren afholder disse udgifter 
for medarbejderen, må de skattemæssige konsekvenser for disse personalegoder bedøm-
mes særskilt.

Stiller arbejdsgiveren en parkeringsplads til rådighed ved arbejdspladsen af hensyn til 
medarbejderens arbejde, er denne skattefri for medarbejderen. Betaler arbejdsgiveren 
derimod for den ansattes private parkering ved bopælen, er der tale om et skattepligtigt 
personalegode.

BroBizz – broafgifter mv.
Udgifter til broafgifter, motorvejsafgifter, færgebilletter mv. anses ikke for driftsudgifter 
vedrørende firmabil og indgår ikke i den skattepligtige værdi af fri bil.

Betaler arbejdsgiveren for en BroBizz, som medarbejderen kun bruger til erhvervsmæs-
sig kørsel, skal medarbejderen ikke beskattes af den fri BroBizz, så længe medarbejderen 
ikke tager fradrag for bropassage.

Hvis arbejdsgiveren derimod afholder broudgifter under privat kørsel, er det et skatte- 
pligtigt personalegode for medarbejderen.

Ved kørsel mellem hjem og arbejde, kan arbejdsgiveren skattefrit dække udgifterne til 
BroBizz. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen ikke tager brofradrag.

Betaler medarbejderen selv BroBizzen, nedsætter det ikke værdien af firmabilen, men 
giver til gengæld ret til fradrag efter reglerne om fradrag for bropassage.

Egenbetaling – reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil for medarbejderen 
Hvis medarbejderen efter aftale betaler arbejdsgiveren for råderetten over bilen, reduce-
res den skattepligtige værdi af den fri firmabil med beløbet. Det er en betingelse,
at medarbejderen betaler arbejdsgiveren med beskattede midler (nettoløn), som arbejds-
giveren skal indtægtsføre. 

Eksempel: Hvis medarbejderen eksempelvis betaler 1.000 kr. om måneden til arbejdsgive-
ren for privat brug af firmabil til en værdi af 300.000 kr., skal den skattepligtige værdi pr. 
år af firmabil opgøres til 25 % af de 300.000 kr. = 75.000 kr. med tillæg af miljøafgift på 
fx 4.500 kr. inkl. 50% tillæg minus egenbetaling på 12.000 kr. = 67.500 kr.

Reduktionen kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen.
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Egenbetaling af driftsudgifter
Udgangspunktet for beskatning af firmabil er, at arbejdsgiveren afholder alle omkostnin-
ger vedrørende bilen.

Betaler medarbejderen alle eller dele af driftsudgifterne til den fri bil, fx benzin, kan 
beløbet som udgangspunkt ikke reducere den skattepligtige værdi af firmabil. Den skat-
tepligtige værdi af firmabil kan dog nedsættes på følgende to måder:

• Den enkle måde er, at arbejdsgiveren afholder samtlige udgifter til benzin. 
Medarbejderen bliver efterfølgende trukket i løn efter skat for den del af benzinen, 
som arbejdsgiveren ikke ønsker at betale, fx for brændstof anvendt ved privat kørsel i 
udlandet. Der vil i denne situation ske en reduktion i beskatningsgrundlaget svarende 
til medarbejderens betaling.

• En anden mulighed er, at medarbejderen selv betaler for benzinen og derefter over- 
drager de originale bilag til arbejdsgiveren, som samtidig indtægtsfører et tilsvarende 
beløb som modtaget egenbetaling fra medarbejderen. Medarbejderens egenbetaling 
sker ved, at arbejdsgiveren ikke refunderer udgifterne direkte til medarbejderen. 
Medarbejderen har således kun lagt beløbet ud for arbejdsgiveren til betaling af ben-
zin. I denne situation vil der ske en reduktion i beskatningsgrundlaget for den frie bil. 
Medarbejderen skal i modsætning til den første situation ikke trækkes i løn, da han 
allerede har afholdt benzinudgiften.

Reduktionen kan dog heller ikke i disse tilfælde overstige den skattepligtige værdi af 
firmabilen.
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Firmabil for hovedaktionærer
Hovedaktionærer skal som alle andre beskattes af firmabil, hvis bilen er til rådighed for 
privat kørsel.

Der gælder en generel formodning om, at hovedaktionæren kan råde privat over de 
aktiver, som selskabet ejer. Denne formodning forstærkes, hvis aktivet (i dette tilfælde en 
bil) befinder sig på hovedaktionærens adresse. Der stilles derfor særligt skærpede krav til 
hovedaktionærens dokumentation for, at der ikke er privat rådighed over aktivet – herun-
der skærpede krav om bevis for fx firmabilens anvendelse.

Formodningsreglen om, at firmabilen bliver brugt privat, hvis den holder ved hjemmet 
uden for arbejdstiden, gælder også, hvis virksomhedsadressen og privatadressen er den 
samme.

Der har gennem årene været ført en lang række sager, hvor hovedaktionærer har haft 
endog meget vanskeligt ved at løfte bevisbyrden for, at selskabets firmabil kun blev 
anvendt til erhvervsmæssige formål. På baggrund af disse sager står det klart, at det ene-
ste, som skattemyndigheder og domstole anerkender som bevis for, at bilen ikke er brugt 
til privat kørsel, er hovedaktionærens løbende førelse af en udførlig kørebog.

Der bør altid være udarbejdet en skriftlig aftale mellem selskabet og hovedaktionæren 
om, at bilen ikke må anvendes til privat kørsel. En sådan fraskrivelseserklæring er dog 
ikke i sig selv tilstrækkelig til at undgå beskatning af fri bil.

Det vil ligeledes ikke være tilstrækkeligt, hvis kørebogen blot kan rekonstrueres efterføl- 
gende (i forbindelse med skattesagen) og derfor ikke er ført løbende i takt med, at bilen 
er blevet brugt.

Navnlig i de sager, hvor bilen er parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl, kan bevis- 
byrden kun løftes med en løbende, fuldstændig og nøjagtigt ført kørebog.

Retspraksis – eksempler:
I en sag fra 2006 var en bil parkeret på selskabets adresse, der også var hovedanpartsha-
verens bopæl. Han havde indgået en aftale med selskabet om, at han kun måtte anvende 
bilen erhvervsmæssigt. Der var desuden udarbejdet et kørselsregnskab, og der var frem-
lagt diverse bilag til støtte for destinationerne i kørselsregnskabet. SKAT havde gennem-
gået kørebogen og hæftet sig ved kørselsmønstret på nogle nærmere angivne dage. SKAT 
spurgte bl.a. til, hvorfor der i flere dage var kørt to ture på samme dag, og hvorfor der var 
kørt til et bestemt posthus, når det var mere nærliggende at anvende det lokale posthus 
tæt på, hvor han boede. På trods af hovedanpartshaverens forklaring fandt Landsretten, 
at kørselsregnskabet efter sin udformning i flere tilfælde var ufuldstændigt, unøjagtigt og 
ikke indeholdt de fornødne oplysninger om bl.a. formålet med kørslerne.

Herudover mente Landsretten, at kørselsmønstret havde været usædvanligt, så det frem-
lagte kørselsregnskab ikke kunne afkræfte formodningen om, at bilen blev anvendt til 
privat formål. Hovedanpartshaveren skulle derfor beskattes af fri bil.

Det forhold, at bilen er parkeret et andet sted end på hovedaktionærens bopæl, er heller 
ikke i sig selv nok til at hovedaktionæren kan afkræfte formodningen om, at bilen står 
til privat rådighed, hvis der ikke er ført en kørebog. I en højesteretsdom fra 2005 blev 
det således udtalt, at selv om bilen ikke var parkeret på hjemmeadressen, påhvilede det 
hovedanpartshaveren at sandsynliggøre, at bilen ikke havde været stillet til hans rådighed 
og ikke var benyttet privat. Et kørselsregnskab, der blev udarbejdet efterfølgende, kunne 
ikke tillægges betydning og løfte bevisbyrden for, at bilen ikke havde stået til hovedan-
partshaverens rådighed.
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Østre Landsret tog i 2012 stilling til, om en direktør og hovedaktionær på anden måde end 
ved at føre en kørebog kunne løfte beviset for, at han ikke brugte selskabets bil privat. Bilen 
var efter arbejdstids ophør parkeret på selskabets og skatteyderens fælles adresse. Byretten 
havde tidligere fundet, at direktøren havde afkræftet formodningen om, at bilen var til 
rådighed til privat kørsel som følge af 1) en fraskrivelseserklæring, hvorefter bilen ikke måtte 
anvendes af selskabets ansatte privat, 2) at der i selskabet kun fandtes én bil til brug for både 
direktørens og salgschefens forretningsture i Danmark og Europa og 3) under henvisning til 
oplysninger om antal kørte kilometer i skatteyderens private bil.

Østre Landsret udtalte derimod, at erklæringen om indskrænkning af brugsretten til bilen, 
og det forhold at skatteyderen også havde rådighed over en privatbil, ikke i sig selv kunne 
afkræfte den bestående formodning om privat rådighed over bilen. Herefter, og da der ikke 
var ført kørselsregnskab for bilen, havde skattemyndighederne efter Østre Landsrets vurde-
ring med rette anset skatteyderen for skattepligtig af fri bil.

En byretsdom fra september 2016 fastslog, at en hovedaktionær skulle beskattes af fri bil, 
på trods af at der forelå en fraskrivelseserklæring, at bilen ikke stod parkeret ved hovedak-
tionærens bopæl, og at hovedaktionæren havde adskillige private biler. Byretten tillagde det 
afgørende betydning, at der ikke var ført en fyldestgørende kørebog, og at der ikke var noget 
der støttede, at bilens anskaffelse var begrundet i selskabets forhold. 

Særlig indberetningspligt for hovedaktionærer mv.
Når en bil er stillet til rådighed for en hovedaktionær mv., skal der, ud over den almindelige 
pligt til at indberette værdien af firmabil, ske en særlig indberetning vedrørende ydelser til 
en hovedaktionær mv. af selskabet. Dette gælder, hvad enten værdien af firmabilen udbetales 
som løn eller udbytte. Indberetning skal også ske, hvis bilen stilles til rådighed for en direktør 
eller andre medarbejdere, som har bestemmende indflydelse på egen aflønning.

Delvis firmabil/firmabil i en del af året

Skat
Hvis bilen kun er stillet til rådighed for medarbejderen i en del af året, medregnes et forholds-
mæssigt beløb.

Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvist har 
været til rådighed for medarbejderen. Selv om bilen kun har været til rådighed en del af en 
måned, fx på grund af udlandsrejser eller sygefravær, medregnes værdi af firmabil for hele 
måneden. Én dags rådighed i løbet af måneden er således tilstrækkeligt til en hel måneds 
beskatning.

Skifter medarbejderen firmabil i løbet af året, beskattes medarbejderen af 1/12 af årsværdien 
af den dyreste af bilerne for den måned, hvor der skiftes bil og for resten af året, hvor den 
dyre bil står til rådighed. Har medarbejderen rådighed over to biler samtidig, beskattes med-
arbejderen af værdien af de to biler.

Hvis medarbejderen skal undgå at blive beskattet af firmabil, skal arbejdsgiveren afskære 
medarbejderen fra at råde over bilen. Eksempelvis kan en medarbejder efter aftale med 
arbejdsgiveren aflevere firmabilen, herunder også bilnøglerne, i virksomheden, hvis han/
hun skal rejse i længere tid (i mindst en kalendermåned). Har medarbejderen fx firmabilen 
til rådighed i perioderne 1. januar-3. maj og 20. juni-31. december, beskattes medarbejderen 
af 11/12 af årsværdien, idet den bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 
dage. I så fald nedsættes den skattepligtige værdi forholdsmæssigt svarende til det antal hele 
kalendermåneder, hvor bilen ikke er til rådighed til privat brug.

Se nærmere nedenfor om rådighedsberøvelse.
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Rådighedsberøvelse og stilstand
I almindelige ansættelsesforhold vil rådigheden over en bil normalt blive anset for  
effektivt berøvet, når bilen afleveres hos arbejdsgiveren og nøglerne afleveres.  
I hoved- aktionærsituationer er kravene dog særdeles skærpede.

For hovedaktionærer og andre med bestemmende indflydelse på egen aflønning viser 
praksis i afgørelser således, at bilen anbefales afregistreret, og nummerpladerne afleveres 
hos SKAT, hvis rådigheden skal anses for afskåret og beskatning skal undgås, mens bilen 
er afregistreret. En stilstandsforsikring er ikke i sig selv nok til fritagelse for beskatning af 
fri bil.

Landsretten fastslog i en afgørelse fra 2014, at værdien af fri bil skulle medtages i beskat-
ningsgrundlaget i den periode, hvor forsikringstageren/medarbejderen indgik aftale med 
forsikringsselskabet om en stilstandsforsikring, da der ikke var sket effektiv rådighedsbe-
røvelse i forhold til hovedanpartshaveren. I den konkrete sag var bilerne låst inde i selska-
bets garage. Da nøglerne til bilerne og selskabets garage blev opbevaret af personer, som 
var undergivet hovedanpartshaverens instruktionsbeføjelse, var det uklart, om bilernes 
nummerplader var afmonteret, og da stilstandsforsikringen ikke i sig selv kunne anses for 
en effektiv rådighedsberøvelse, skulle hovedanpartshaveren beskattes
af fri bil.

Rådigheden anses heller ikke for effektivt afskåret, hvis nummerpladerne blot afleveres 
til anden tredjemand end SKAT – heller ikke selvom der måtte være tale om en uafhængig 
tredjemand. I en sag fra 2009 fastslog Skatterådet, at der hverken kunne lægges vægt på 
en stilstandsforsikring eller deponering af nummerplader hos forsikringsselskaber – og 
hovedaktionæren og direktøren skulle derfor beskattes af fri bil uanset disse tiltag.

På baggrund af den nuværende retspraksis må det derfor klart anbefales, at en stilstands-
forsikring skal kombineres med en decideret afregistrering og aflevering af nummerpla-
derne på SKATs motorkontor, hvis beskatning skal undgås i eksempelvis en vinterperiode.
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Firmabil på gule plader

Skat
Det er ikke afgørende for beskatning af firmabil, om bilen er indregistreret på hvide eller 
gule plader. Det afgørende er, hvad den anvendes til. Anvendes bilen privat, eller står den 
til rådighed til privat kørsel, skal der normalt ske beskatning af firmabil.

Medarbejdere anses som udgangspunkt ikke for at have firmabil til rådighed, hvis de 
kører i en firmabil på gule plader, hvor virksomheden ikke har betalt moms og privatbe-
nyttelsesafgift ved anskaffelsen. Det er dog en betingelse, at bilen ikke benyttes til private 
formål, herunder eksempelvis til fast kørsel mellem hjem og arbejde. Samtidig er det et 
krav, at kørslen er lovlig efter momsreglerne – det vil sige, at der er tale om erhvervsmæs-
sig kørsel, der vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Det er i den forbindelse tilladt:

• At køre til spisning eller hente mad til fortæring i forbindelse med arbejdet, når det sker 
i arbejdstiden.

• At hente eller afsætte kolleger ved kørsel til og fra et arbejdssted, hvis arbejdsgiveren 
har beordret det. Hvis medarbejderen af egen drift som en privat tjeneste henter/ 
afsætter en kollega, er der derimod tale om privat kørsel, som medfører beskatning af 
fri bil.

• At køre lejlighedsvist mellem hjem og arbejde i op til 25 gange årligt (løbende 12 
måneder), når bilen den efterfølgende dag eller den forudgående dag har været 
anvendt erhvervsmæssigt, fx til et møde, kursus mv., hvor det er mere praktisk at 
køre direkte mellem hjemmet og det midlertidige arbejdssted. Tager medarbejderen 
eksempelvis firmabilen hjem fra arbejde en tirsdag eftermiddag, benytter firmabilen til 
et kursus onsdag og kører i bilen tilbage på arbejde torsdag morgen, tæller det som to 
gange i regnskabet.

• At køre lejlighedsvist mellem hjem og arbejde i op til én gang pr. uge for at supplere 
bilens lager af værktøj, afhente arbejdssedler eller lignende.

Chaufførreglen
For chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, varer, materialer eller værk-
tøj, medfører det ikke beskatning af fri bil, at de begynder og afslutter det daglige arbejde 
ved at køre fra og til deres bopæl i firmabilen. Denne kørsel anses efter praksis ikke for at 
være privat.

Det skal kunne dokumenteres, at medarbejderens primære opgave er at være chauffør, 
og der må således ikke være tale om tilfældigt chaufførarbejde for arbejdsgiveren eller 
chaufførarbejde, der er en sekundær opgave i forhold til medarbejderens øvrige arbejds-
opgaver.

Medarbejdere, der får stillet en bil til rådighed for at kunne fungere som chauffør for 
arbejdsgiveren, selv om det ikke er deres primære arbejdsopgave, beskattes dog heller 
ikke, hvis chaufføren dagligt kører personer mellem opsamlingssteder, der ligger mellem 
chaufførens hjem og arbejdsplads og omvendt. I denne situation er det dog et krav, at der 
udarbejdes en rådighedsfraskrivelse, at der føres kørebog, og at bilen ikke i øvrigt bruges 
privat.
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Tilkaldevagt
Hvis den ansatte har tilkaldevagt fra hjemmet, er kørsel mellem hjem og arbejde ikke 
privat, da der ikke vil være noget formål med en tilkaldevagt, hvis den ansatte først 
skal hen til virksomheden og hente bilen, når uheldet er ude.

Det er et krav, at medarbejderen kan blive kaldt ud til mindst én adresse, som ikke er 
det faste arbejdssted.

Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning anses derfor ikke som privat 
kørsel på betingelse af:

• At kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov, dvs. det kan dokumente-
res, at der løbende er vagtudkald

• At firmabilen er udstyret med værktøj og lignende, som de forekommende repara-
tioner kan udføres med

• At medarbejderen har fået et klart forbud mod at bruge firmabilen privat
• At der er udarbejdet en vagtplan, og der er rapporteringspligt i forhold til udkald 

mv.
• At det kan konstateres, hvilken bil der er anvendt til de enkelte vagter
• At antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang
• At den ansatte i rådighedsperioden reelt er pålagt begrænsninger i privatlivet, fx 

tilstedeværelse i geografisk område, ædruelighed, udhvilethed mv.
• At bilen alene tages med hjem i forbindelse med vagttjenesten
• At bilen alene anvendes til kørsel mellem hjem og arbejdspladsen, dvs. at bilen 

eksempelvis ikke benyttes til at køre til fodboldtræning, på vennebesøg, i biografen 
eller lignende, når man har vagttjeneste. (Efter snæver retspraksis tillades det dog 
at medbringe bilen til længe planlagte familiefester, såsom bryllupper og barnedåb, 
hvis man har tilkaldevagt under festen.)

Det blev i en afgørelse fra 2010 fastslået, at det ikke kan betragtes som en vagt- 
ordning, hvis medarbejderen blot kan blive kaldt på arbejde på arbejdsgiverens 
adresse(r). Den ansatte skal således kunne blive kaldt ud til mindst én uvis adresse, 
som ikke er det faste arbejdssted. Om medarbejderen reelt bliver kaldt ud i forbin-
delse med den enkelte vagt har ingen betydning for, om medarbejderen skal beskattes 
af fri bil.

Der skal endvidere være en reel begrundelse for tilkaldevagtordningen. Det er således 
ikke muligt at omgå reglerne blot ved at aftale, at medarbejderen altid – eller i meget 
lange perioder – er på tilkaldevagt. At der er tale om en reel vagtordning kan nor-
malt godtgøres ved, at der er flere medarbejdere, som deler vagtperioder mellem sig. 
Tilsvarende skal det kunne sandsynliggøres, at der er et reelt behov for at have
etableret et system med tilkaldevagter, dvs. at der lejlighedsvis sker udkald af tilkalde- 
vagterne.

Bilen må ikke befinde sig på bopælen uden for rådighedsperioden. Hvis det er tilfæl-
det, vil der ske beskatning af firmabil.

Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at reglerne er opfyldt, og vi anbefaler, at der 
føres et fyldestgørende kilometerregnskab.

Moms
Se afsnittene ”Firmabil – Moms” samt ”Leasing af firmabil, Moms – leasing af biler” 
nedenfor, som vedrører den momsmæssige håndtering i forbindelse med køb, drift og 
leje af biler.
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Forhold, der taler for status  
som specialindrettet:

Forhold, der taler imod status  
som specialindrettet:

Der er tale om en større bil. Bilen er smart og minder om ”almindelige” 
biler, der normalt bruges privat.

Der er tale om en kassebil. Bilen er en ladbil uden nogen eller kun 
begrænset specialindretning.

Der er ikke sideruder i bilens varerum. Der er tale om en større bil.

Der er som følge af et erhvervsmæssigt 
behov indrettet mange fastspændte reoler, 
der fylder det meste af bilens lastrum.

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for 
bilens indretning.

Bilen er ud over de fastspændte reoler også 
fyldt med nødvendigt værktøj og materialer.

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for  
at medbringe det pågældende værktøj mv.

Bilen er beskidt som følge af den erhvervs-
mæssige brug.

Bilen har firehjulstræk, uden at den erhvervs-
mæssige brug nødvendiggør dette.

Bilen lugter ubehageligt som følge af den 
erhvervsmæssige brug.

Bilen er ren og pæn indvendig, så man ikke 
behøver arbejdstøj for at køre i den.

Der er indrettet erhvervsbetingede  
installationer på sædet ved siden af  
føreren.

Passagersædet er tomt eller indrettet på  
en vis, der tyder på privat anvendelse  
(fx med barnesæde).

Bilen bærer generelt præg af erhvervs- 
mæssig brug.

Bilens normale anvendelsesområde svarer 
ikke til den erhvervsmæssige anvendelse.

Specialindrettede biler
Der gælder særlige regler for specialindrettede biler, der lejlighedsvis kan anvendes til 
privat kørsel, men som på grund af indretningen mv. ikke generelt er egnet til at træde i 
stedet for en privatbil.

Er bilen specialindrettet, sker der ikke beskatning af firmabil. Det forudsætter dog, at 
bilen ikke anvendes til privatkørsel ud over kørsel mellem hjem og arbejde.

Dette gælder for kørsel i kranbiler, lastbiler, lukkede kassebiler med fastmonterede hylder 
samt fastmonteret værktøjsindretning og andre specialbiler. Hvorvidt en bil kan betegnes 
som uegnet til privatkørsel, beror på en konkret bedømmelse.

SKAT har udarbejdet denne oversigt, der generelt beskriver, hvornår en bil kan betragtes 
som specialindrettet.

Sker der kørsel med privat formål i direkte tilknytning til erhvervsmæssig kørsel i special-
indrettede biler, beskattes kørslen ved sådanne svinkeærinder med en kilometertakst som 
personlig indkomst, hvis den private kørsel overstiger en bundgrænse på 1.000 km om 
året. Satsen for 2017 er 3,53 kr. pr. km. Med privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæs-
sig kørsel, menes der bl.a. småture, som eksempelvis foretages under en vagt. Formålet 
med den private kørsel er uden betydning for beskatningen. Til gengæld er det vigtigt,  
at svinkeærindet sker i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, dvs. at kørslen ikke alene 
skyldes et privat behov.

Kørsel på strækningen mellem hjem og arbejde i en specialindrettet bil tæller ikke med  
i opgørelsen af de 1.000 km, og udløser heller ikke beskatning af fri bil. I stedet anses
denne kørsel for arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde, og der er derfor 
ikke skattepligt af befordringen, så længe medarbejderen ikke tager befordringsfradrag.

Figur 4: Eksempel 3
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Dagsbeviser
Der er blevet indført dagsbeviser for privat brug af varebiler.

Målet med dagsbeviserne er at gøre den private brug af alle gulpladebiler (både special-
indrettede og ikke-specialindrettede) på ikke over fire ton mere fleksibel. Medarbejdere, 
der ønsker at bruge en af virksomhedens gulpladebiler i et bestemt tidsrum, kan købe et 
dagsbevis, uden at dette påvirker virksomhedens momsfradrag eller resulterer i, at med-
arbejderen beskattes af fri bil. Desuden skal der ikke betales privatbenyttelsesafgift for 
privat kørsel, når medarbejderen køber et dagsbevis.

Dagsbeviserne kan købes via TastSelv eller SKATs app og gælder i ét døgn fra kl. 00.00  
til  23.59.

Vigtigt, hvem der betaler dagsbeviset
Betaler virksomheden dagsbeviset, vil der dog være tale om et skattepligtigt personale- 
gode for medarbejderen.

Dette skal indberettes og beskattes som A-indkomst, dvs. med indeholdelse af A-skat  
og AM-bidrag.

Pris og antal
Prisen for dagsbeviset afhænger dels af bilens type, dels af om virksomheden har trukket 
hele momsbeløbet fra ved køb/leje af bilen. Beviset kan købes op til 20 gange om året  
(pr. bil pr. kalenderår).

Firmabil – moms
Den momsmæssige behandling af firmabil er alene relevant for virksomheden. Fradrag 
for moms ved køb og drift af biler afhænger af, om der er tale om personbiler eller v 
arebiler (biler på gule plader), samt om bilen anvendes til private formål.

Der henvises til oversigten i figur 6 nedenfor (efter afsnittet ”Moms – leasing af biler”), 
hvor reglerne fremgår skematisk.

Moms ved køb

Biler på hvide plader
Der kan ikke fratrækkes moms ved køb af personbiler.

Biler på gule plader
Ved køb af varebiler kan momsen fratrækkes fuldt ud, hvis bilen udelukkende anvendes 
erhvervsmæssigt (under og over tre ton). Hvis bilen anvendes til blandede erhvervs-  
mæssige og private formål, har virksomheden ikke ret til momsfradrag for biler på tre ton 
eller mindre, og for biler over tre ton har virksomheden et skønsmæssigt momsfradrag 
over den momspligtige anvendelse.

Der henvises til oversigten i figur 6 nedenfor (efter afsnittet ”Moms – leasing af biler”), 
hvor reglerne fremgår skematisk.

Totalvægt højst tre ton Totalvægt mellem tre-fire ton

Virksomheden har  
trukket hele moms- 
beløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185

Virksomheden har IKKE 
trukket hele moms- 
beløbet fra ved køb/leje
 

Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185

Figur 5
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Det er således afgørende for momsfradragsretten, om bilen anvendes til privat kørsel.  
Den momsmæssige vurdering heraf er som udgangspunkt meget striks, men der har i de 
senere år været en tendens til, at der skeles mere til skattereglerne. Der er således kom-
met nye og mere lempelige momsregler, så momsreglerne nu er mere sammenlignelige 
med skattereglerne. Det er således undtagelsesvist muligt at køre mellem hjem og arbejde 
op til 25 gange om året, når bilen skal anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag.

Hvis der er tale om specialindrettede biler, er det dog tilladt at køre ubegrænset mellem 
hjem og arbejde, og der kan ligeledes i tilknytning hertil foretages svinkeærinder på op  
til 1.000 km/år uden, at det påvirker virksomhedens momsfradragsret ved anskaffelsen. 
Se desuden afsnittet ”Specialindrettede biler”.

Ligeledes indebærer reglerne, at medarbejderen i tilknytning til kørsel mellem hjem  
og skiftende arbejdssteder – i visse tilfælde – kan køre ubegrænset mellem de skiftende 
arbejdssteder og arbejdspladsen samt hente mad i arbejdstiden, uden at det påvirker 
virksomhedens momsfradragsret ved anskaffelsen.

Derudover er der indført regler om dagsbeviser, således at medarbejderne kan leje  
virksomhedens varebiler uden moms eller skattemæssige konsekvenser. Se nærmere  
om dagsbeviser ovenfor.

Hvis virksomheden ikke havde ret til fradrag for momsen på købstidspunktet, kan virksom- 
heden få ret til kompenserende regulering af momsen, hvis varebilen ikke senere end fem 
år efter købet overgår til at blive anvendt udelukkende til erhvervsmæssige formål. Dette 
forudsætter dog, at bilens købspris oversteg 100.000 kr., eksklusive moms og registre-
ringsafgift.

Modsat vil virksomheden være forpligtet til at foretage en forholdsmæssig tilbagebetaling 
af momsen til SKAT, hvis det oprindelige momsfradrag på købstidspunktet ændres inden 
for fem år efter købet, såfremt varebilen helt eller delvist overgår til ikke-fradragsberetti-
get (privat) anvendelse.
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Moms på driften 
 
Biler på hvide plader
Der er ikke fradragsret for momsen af driftsudgifter til personbiler. Bemærk dog, at der 
gælder særlige regler for fradrag for broafgiften over Øresundsbroen, se nedenfor.

Der er ikke fradragsret for momsen af driftsudgifter til personbiler. Bemærk dog, at der 
gælder særlige regler for fradrag for broafgiften over Øresundsbroen, se nedenfor.

Biler på gule plader
Momsen på drift af varebiler under tre ton kan derimod fratrækkes fuldt ud – også selvom 
bilen anvendes delvist til privat kørsel (firmabil). Fuld fradragsret forudsætter dog, at 
bilen anvendes til erhvervsmæssige/momspligtige formål i et eller andet omfang. For 
biler over tre ton, som delvist anvendes til privat kørsel, kan moms af driftsudgifterne 
derimod kun delvist fradrages, nemlig med den andel, som svarer til den erhvervsmæs-
sige kørsel.

Det er således bilens art (personbil eller varebil), og hvad udgiften vedrører, der afgør, 
om der er fradrag for momsen.

Driftsudgifter er fx benzin, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, parkeringsafgifter, 
færgebilletter samt broafgift over Storebælt (herunder BroBizz).

Der henvises til oversigten i figur 6 nedenfor (efter afsnittet ”Moms – leasing af biler”), 
hvor reglerne fremgår skematisk.

Broafgift for Øresundsbroen
Broafgift for Øresundsbroen behandles på en særlig måde. Der er nemlig fradragsret for 
momsen efter de almindelige fradragsbestemmelser for kørsel over Øresund, uanset om 
bilen er på hvide eller gule plader. Hvis kørslen således udelukkende vedrører virksom-
hedens momspligtige aktiviteter, er der fuld momsfradragsret og eller delvis fradragsret, 
hvis kørslen også vedrører private formål eller momsfrie aktiviteter.

Der er ikke fradragsret, hvis kørslen kun vedrører private eller ikke-momspligtige formål. 
Fradragsretten omfatter både den svenske og danske moms på passagen. Det betyder, at 
den danske virksomhed kan fratrække den svenske moms på brobilletten på sin alminde-
lige danske momsangivelse.

Parkeringspladser
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at den del af en virksomheds lejemål, der 
omfatter parkeringspladser, ikke kan fradrages, da der er tale om driftsudgifter, der 
vedrører hvidpladebiler. Hvis virksomheden imidlertid kan dokumentere, at parkerings- 
pladserne eller en del af disse alene benyttes til gulpladebiler, vil der dog være moms-  
fradrag herfor. Det er i øvrigt vores vurdering, at en virksomhed har ret til fuldt fradrag 
for parkeringspladser til virksomhedens kunder mv.

Parkeringsbøder
Der er ikke moms på parkeringsbøder, mens såkaldte ”forhøjede parkeringsafgifter” deri-
mod er belagt med moms. Da sidstnævnte imidlertid betragtes som en driftsudgift, kan 
den kun trækkes fra, hvis den vedrører en gulpladebil.
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Mærkning af vare- og lastbiler
I et forsøg på at dæmme op for sort arbejde, har det siden den 1. januar 2013 været lov-
pligtigt for varebiler (gule plader) på ikke over fire ton (totalvægt) at være forsynet med 
virksomhedens navn eller logo samt CVR-nr.

Det er således et krav, at oplysningerne på bilen:

• Skal være synlige og letlæselige.
• Skal være i en farve, der klart afviger fra farven på bilen.
• Skal stå på venstre og højre side af varebilen med mindst tre cm høje bogstaver og tal. 

Hvis bilen er over tre et halvt ton, skal virksomhedens navn dog stå med ti cm høje bog-
staver. CVR-nr. skal også her stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal.

• Ikke må anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på varebilen. Skiltene kan 
fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Privatbenyttelsesafgift
Hvis en varebil på gule plader anvendes privat eller blandet erhvervsmæssigt og privat, 
skal der ud over vægtafgiften betales en tillægsafgift.

Ved udelukkende privat anvendelse udgør tillægsafgiften følgende for biler registreret 
første gang tidligst 25. april 2007:

• Tillægsafgiften udgør for varebiler mellem et halvt og tre ton 5.920 kr.
• Tillægsafgiften udgør for varebiler over tre ton 17.590 kr.

Ved blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse udgør tillægsafgiften 50 % af de oven-
stående satser.
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Lease eller eje bilen?
Når en medarbejder skal have en firmabil til rådighed, kan arbejdsgiveren vælge enten  
at købe bilen eller at lease (leje) den.

Ved almindeligt køb er det arbejdsgiveren, der ejer bilen, og som har risiko for værdi 
tab mv. på bilen. Ved leasing betaler arbejdsgiveren derimod en månedlig ydelse til  
leasingselskabet for leje af bilen, og det er leasingselskabet, der har risiko ved værditab 
mv. på bilen. Ved leasing er arbejdsgivers omkostninger til firmabilen lettere at opgøre 
løbende, hvilket er en medvirkende årsag til, at firmabiler finansieret via lønnedgang ofte 
er leaset af arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren kan altså stille den præcis samme bilmodel til rådighed for medarbejder- 
en ved leasing som ved køb. Spørgsmålet er blot, om det er arbejdsgiveren selv, der ejer 
bilen, eller om bilen ejes af et leasingselskab.

Inden for de seneste år har vi set entendens til, at arbejdsgivere i stigende grad vælger at 
lease i stedet for at købe firmabilerne.

Økonomi ved leasing af firmabil
Omkostningerne ved at lease bilen vil typisk være:
• Leasing-ydelsen (førstegangsbetaling og løbende ydelse)
• Ekstra omkostninger pr. ”overkørt” kilometer i forhold til det kilometerantal,  

leasing-ydelsen er beregnet ud fra
• Ekstra omkostninger ved aflevering, hvis bilen er i en dårligere stand end forudsat  

ved leasingydelsens beregning
• Uopsigelighed i en kortere eller længere periode.

Modsat er der en række fordele ved at lease firmabilen:
• Reducerede lønomkostninger, hvis firmabilen medfører en kontant lønnedgang  

(se afsnit om ”Bruttoløn”)
• Omkostningen til skattefri kørselsgodtgørelse reduceres
• Likviditetsbesparelse, idet omkostningerne til firmabiler spredes over en længere 

periode i stedet for en høj engangsomkostning
• Værditabet fastlåses ved indgåelse af aftalen og kendes dermed på forhånd
• Stiftelsesomkostninger ved indgåelse af leasingaftaler kan være mindre end  

stiftelsesomkostninger ved optagelse af billån
• Momsfradrag.

Økonomi ved ejerskab af firmabil
Omkostningerne ved at eje bilen vil typisk være:
• Forsikring
• Ejerafgift
• Renteudgifter
• Benzin
• Vedligeholdelse
• Værditab
• Administration af bilpark.
 
Modsat er der en række ”indirekte indtægter” for arbejdsgiver forbundet med at stille en 
firmabil til rådighed. Det kan være:

• Reducerede lønomkostninger, hvis firmabilen medfører en kontant lønnedgang  
(se afsnit om ”Bruttoløn”)

• Besparelse af kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel
• Skattemæssig afskrivning – rentebesparelsen på den udskudte skat.

Leasing af firmabil
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Det må altså bero på en konkret, økonomisk vurdering af, hvad der er mest fordelagtigt. 
Langt over halvdelen af alle firmabiler leases, og det er således tydeligt, at tendensen i de 
seneste år er gået i denne retning.

De skatteretlige regler

Beregningsgrundlaget
Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed for medarbejderen, bliver 
medarbejderen beskattet på samme måde, som hvis bilen var købt af arbejdsgiveren.

Nyvognsprisen
Hvis der indgås leasingaftale mindre end 36 måneder efter bilens første indregistrering, 
beskattes medarbejderen på grundlag af nybilsprisen ved første indregistrering af bilen. 
Derefter nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af prisen ved første indregistrering, dog 
stadigvæk minimum 160.000 kr. Reglerne er de samme, som når arbejdsgiveren er ejer af 
bilen, idet der også til beskatningsgrundlaget medregnes et miljøtillæg.

I praksis beregner og oplyser leasingselskabet oftest størrelsen af beskatningsgrundlaget. 
Dette grundlag er i mange tilfælde lavere, end det beløb en virksomhed/arbejdsgiver kan 
købe en identisk bil for – fordi leasingselskaber via mængderabatter mv. har en lavere 
købspris for bilen.

Som arbejdsgiver kan man dog ikke ukritisk lægge disse oplysninger fra leasingselskabet til 
grund for beskatning af medarbejderen. Landsskatteretten har i en afgørelse tikendegivet, 
at oplysningerne fra et leasingselskab ikke var tilstrækkelige til at udgøre grundlaget for 
fastlæggelse af den skattepligtige værdi af fri bil, og derfor skal ar-bejdsgiveren i princippet 
afkræve leasingselskabet den bagvedliggende dokumentation for den faktiske afgifts-
opgørelse ved første indregistrering.  Dette kan vi i særlig grad anbefale i de situationer, 
hvor leasingselskabets oplysninger om beskatningsgrundlag ligger væsentligt under den 
almindelige markedspris for den pågældende type bil.

I de særlige situationer, hvor der indgås en leasingaftale om en bil, som er importeret 
brugt fra udlandet, men hvor der endnu ikke er 36 måneder, siden bilen første gang blev 
indregistreret i udlandet, skal man være opmærksom på, at hverken leasingselskabets 
værdiangivelse eller afgiftsafregningen kan anvendes som dokumentation – idet der skal 
anvendes bilens nyvognspris, hvis den havde været dansk indregistreret fra første dag. I 
de situationer bør man efter vores opfattelse anvende den angivne listepris/nyvognspris 
for bilen, medmindre det entydigt kan dokumenteres, at bilens markedspris fra ny var 
lavere end listeprisen.

En ”gammel” bil
Hvis bilen derimod leases 36 måneder efter første indregistrering eller senere, skal bilen 
værdiansættes til den pris, som den har på leasingtidspunktet, hvilket beror på et skøn 
over den reelle markedsværdi.

Med hensyn til biler, der er importeret mere end 36 måneder efter første registrering i 
udlandet og derefter leases ud, kan afgiftsberegningen fra SKAT evt. anvendes som doku-
mentation for beskatningsgrundlaget (som nævnt oven for er leasingselskabets oplysnin-
ger på leasingkontrakten ikke tilstrækkeligt).

Vælger arbejdsgiveren på dette tidspunkt at købe bilen af leasingselskabet, er beregnings-
grundlaget som udgangspunkt den faktiske købspris. Da der kan gælde mange  
forskellige finansieringsmodeller og leasingkontrakter, bør man dog være opmærksom 
på, at en salgspris, der allerede er aftalt ved indgåelse af leasingkontrakten (evt. flere år 
tidligere), ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle markedspris. Hvis den aftalte over-
dragelsespris afviger fra bilens reelle markedsværdi, bør den reelle markedsværdi i stedet 
lægges til grund for efterfølgende beskatning. 
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Der er ikke i praksis fastlagt regler for, hvordan markedsprisen dokumenteres, og bevis- 
førelsen er derfor i princippet fri.  Da det er skatteyderne/virksomheden, som over for 
SKAT bærer bevisbyrden for prisfastsættelsen, må vi dog anbefale, at der skaffes flere  
eksempler på, hvad en bil af pågældende model/stand på handelstidspunktet kunne 
købes for – eksempelvis via udskrift af annoncer, magasiner mv.

Genleasing
Ved genleasing forstås, at arbejdsgiveren efter endt leasingperiode indgår ny leasingaftale 
for samme bil.

I denne situation skal reglen om, at beskatningsgrundlaget reduceres til 75 % af nybils-
prisen, ikke anvendes, hvis genleasing sker mere end 36 måneder efter første indregistre-
ring. Genleasing indebærer et nyt kontraktforhold mellem leasingselskabet og arbejdsgi-
veren, og ændringen i kontraktforholdet anses således for en ”nyanskaffelse”, foretaget af 
arbejdsgiver.

Ved genleasingen sker der ikke nogen handel med firmabilen, og der foreligger derfor 
ingen fakturapris, der kan danne grundlag for beskatningsgrundlaget fremadrettet.
I dette tilfælde anvendes bilens markedsværdi på genleasingtidspunktet som beskatnings-
grundlag.

Normalt er bilens markedsværdi på genleasingtidspunktet lavere end det oprindelige 
beskatningsgrundlag. Dette er dog ikke altid givet, idet leasingselskaberne netop kan 
opnå flåderabatter ved bilens indkøb, hvilket, som nævnt, giver udslag i et lavere  
beskatningsgrundlag. Hertil kommer, at ekstraudstyr mv. i visse tilfælde ikke indgår i 
beskatningsgrundlaget ved leasingbilens første indregistrering, men det indgår derimod 
ved opgørelse af bilens markedsværdi på genleasingtidspunktet. 

Moms – leasing af biler
Momshåndtering i forbindelse med leasing af biler kommer an på, om der er tale om en 
personbil på hvide plader eller en varebil på gule plader.

Moms ved leasing af personbiler (hvidpladebiler)
Hvis en virksomhed vælger at lease en personbil, kan der opnås et særligt momsfradrag 
for leasingudgiften. Det er en betingelse for momsfradraget, at bilen leases i en sammen-
hængende periode på mindst seks måneder, og at mindst 10 % af den årlige kørsel vedrø-
rer virksomhedens momspligtige aktiviteter. Momsfradraget beregnes som en procentdel 
af bilens registreringsafgift og er afhængig af bilens alder.

Hensigten med disse regler er at sidestille leasing af biler med anskaffelse af hvidplade-
biler, idet registreringsafgiften ikke indgår i momsgrundlaget ved anskaffelse af en ny 
bil. Eftersom registreringsafgiften er indkalkuleret i den momspligtige leasingydelse, får 
virksomheden netop ret til at fratrække momsen på registreringsafgiften.

Udlejeren/leasingselskabet skal skrive på fakturaen, hvor meget det fradragsberettigede 
momsbeløb udgør eller stille tallene til rådighed senest ved faktureringen.

Der er således tale om et standardfradrag, der gælder, uanset hvad bilen præcist anvendes 
til – når blot betingelsen vedrørende den momspligtige anvendelse er opfyldt. Det er der-
for som udgangspunkt kun muligt at fratrække en del af momsen på de løbende leasingy-
delser, mens momsen af førstegangsbetalingen ikke kan fradrages. 

Det kræves normalt ikke, at der føres kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan 
godtgøre, at bilens benyttelse til momspligtige formål udgør mindst 10 % af den samlede 
anvendelse.

Der henvises til oversigten i figur 6 nedenfor, hvor reglerne fremgår skematisk.
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Bilens art 

Personbil (hvide plader) 

Varebil, vægt ≤ 3t: 

1. Bruges kun i virksomhed**

2. Bruges både i virksomhed 
og som privat firmabil 

Moms-
fradragsret  
– køb 

Moms- 
fradragsret 
– drift af bil 

Figur 6: Momsmæssig behandling af firmabil i forbindelse med køb, drift, leje og salg

Moms-
fradragsret 
– leje 

Moms
– ved salg 

Varebil, vægt >3 t

1. Bruges kun i virksomhed**

2. Bruges ikke kun i   
virksomhed

Ingen 

Fuld 

Ingen 

Delvis* 

Fuld 

1/3  

Ingen 

Fuld 

Fuld

Ingen

Af den fulde 
salgspris

Ingen

Fuld

Delvis*** 

Fuld

Delvis***

Fuld

Delvis***

Af den fulde 
salgspris

Af den fulde 
salgspris

*) Afgøres på baggrund af et særligt beregningsgrundlag. Se under afsnittet ”Moms ved leasing af personbiler”.
**) Kørsel mellem bopæl og virksomhed er privat kørsel. 
***) Afgøres skønsmæssigt.

Moms ved leasing af varebiler (gulpladebiler)
En virksomhed kan fratrække momsen på både leasingydelsen/lejen og driften på varebi-
ler fuldt ud, under forudsætning af at varebilen udelukkende anvendes til momspligtige 
formål. Anvendes varebilen ikke udelukkende erhvervsmæssigt (fx hvis der er tale om fir-
mabil), kan virksomheden kun fratrække 1/3 af momsen på leasingudgiften/ lejen, hvis 
bilen vejer tre ton eller mindre. Derimod har virksomheden – ligesom når bilen er købt – 
fuldt momsfradrag for driften af varebilen, selvom denne tillige benyttes til privatkørsel.

Vejer bilen derimod over tre ton, har virksomheden ret til at fratrække momsen på leasin-
gydelsen/lejen og driften ud fra et skøn over den erhvervsmæssige anvendelse.

Desuden gælder de almindelige regler for fradrag for momsen af driften. Se afsnittet 
”Arbejdsgiverens forhold”.

I de situationer, hvor danske virksomheder leaser biler i udlandet i mindre end 30 dage, 
vil der blive pålagt lokal moms på leasingudgiften, som efterfølgende kan søges retur 
efter det pågældende lands regler.

 
Moms ved leasing i andre EU-lande
Danske virksomheder kan indgå kontrakter med udenlandske leasingselskaber om lang-
tidsleasing, dvs. i de tilfælde, hvor bilerne leases i en sammenhængende periode på mere 
end 30 dage. Reglerne herom betyder, at de danske virksomheder får en faktura uden 
moms på leasingydelsen/lejen, hvoraf lejer (virksomheden) selv skal beregne og afregne 
25 % dansk moms.

I de situationer, hvor danske virksomheder leaser biler i udlandet i mindre end 30 dage, 
vil der blive pålagt lokal moms på leasingydelsen/lejen, som efterfølgende kan søges 
retur efter det pågældende lands regler.

Registreringsafgift
Vælger arbejdsgiveren eller medarbejderen at lease bilen, skal der som udgangspunkt 
betales fuld registreringsafgift i Danmark. Se dog det særskilte afsnit ”Biler på tværs af 
landegrænser”.
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Hvis en dansk eller udenlandsk virksomhed leaser biler til medarbejdere, kan leasing- 
selskabet søge om, at den danske registreringsafgift kun betales for den periode, hvor 
bilen anvendes i Danmark. Denne mulighed er åben for både danske og udenlandske 
leasingselskaber, uanset om brugeren af bilen har bopæl i eller uden for Danmark.

Registreringsafgiften i forhold til bilens alder fremgår af figur 7.

Desuden skal der betales en rente af den del af registreringsafgiftsbeløbet, som ikke 
betales. 

En udenlandsk leasingbil skal dog indregistreres med danske nummerplader, og der skal 
derfor betales dansk grøn ejerafgift mv. I tilfælde af manglende betaling af afgiften,  
hæfter leasingselskabet for registreringsafgiften.

Registreringsafgiftsbetalingen mv. involverer ikke leasingtager/virksomhed, men  
varetages af leasingselskabet. 

Splitleasing/deleleasing
 
Skat
Som ovenfor beskrevet skal medarbejdere med firmabil beskattes af ”rådighedsretten” 
og ikke af, hvor meget de bruger bilen. I tilfælde, hvor den private anvendelse af bilen er 
begrænset, bliver beskatningen af den private anvendelse derfor uforholdsmæssig høj.

I den situation kan det overvejes at anvende en model med splitleasing/deleleasing. 
Modellen medfører, at medarbejderen kan undgå beskatning af firmabil, hvis med- 
arbejderen selv betaler for den private benyttelse, og arbejdsgiveren betaler for den 
erhvervsmæssige del. Siden 2001, hvor SKAT første gang godkendte modellen, er  
splitleasing blev forholdsvist populært, og SKAT har i en række efterfølgende afgørelser 
præciseret retstilstanden på området. 

Ved splitleasing indgår henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder separate aftaler med et 
leasingselskab om at lease den samme bil. Hver part hæfter alene for egen forpligtelse 
over for leasingselskabet. Arbejdsgiveren må således på ingen måde finansiere, hæfte 
eller udstede garantier for medarbejderens forpligtelser over for leasingselskabet.

Leasingselskabet påtager sig samtidig samtlige udgifter for anskaffelse, drift og  
vedligeholdelse af bilen, og leasingudgifterne bliver herefter fordelt mellem arbejdsgiver 
og medarbejder i forhold til henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel i bilen. 

I den oprindelige bindende forhåndsbesked fra 2001 redegjorde Ligningsrådet konkret 
for, hvilke krav der skal opfyldes, for at der ikke skal ske fuld beskatning af firmabil ved 
splitleasing: 

• Der skal indgås separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskabet og virksomheden 
samt leasingselskabet og medarbejderen.

• Udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning, der alle er indeholdt i leasing- 
ydelsen, fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktiske kørte  
kilometer, fordelt på henholdsvis den erhvervsmæssige og den private kørsel. 

Bilens alder Registreringsafgift

0-3 måneder 2% af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned

3,1-36 måneder 1% af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned

36,1 måned eller mere 0,5% af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned

Figur 7: Registreringsafgift
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• Fordelingen skal som udgangspunkt ske månedsvis på grundlag af kørte kilometer.
• Leasingydelsen for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet.
• Hver af parterne hæfter alene for egne forpligtelser over for leasingselskabet.
• Der skal føres detaljeret kørselsregnskab, som viser den erhvervsmæssige og private kørsel, 

kørslens mål, inklusive eventuelle delmål mv., jf. afsnittet ”Erhvervsmæssig kørsel i egen bil”.
• Afregning skal ske regelmæssigt. 

Det er således nødvendigt, at der løbende foretages en vurdering af leasingydelsen, så den  
svarer til den faktiske anvendelse, så parterne ikke kommer i en situation, hvor skattemyndig- 
hederne kan hævde, at medarbejderen løbende skulle være beskattet af firmabil.

Skatterådet har i et senere bindende svar tilsidesat en splitleasingordning, hvor leasing-
ydelserne blev fastsat efter et vægtet timeantal. Medarbejderen blev herefter beskattet af firma-
bil, da arbejdsgiveren efter SKATs opfattelse ikke udelukkende betalte udgifter, der knyttede sig 
til den erhvervsmæssige kørsel. Der var i sagen heller ikke ”vandtætte skotter” mellem aftale- 
parterne, ligesom udgifterne ikke blev fordelt proportionalt mellem parterne på grundlag af  
den faktiske kørsel. Endvidere blev der ikke ført et detaljeret kørselsregnskab.

Både arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksomme på, at det kan være tidskrævende 
at administrere en sådan ordning. Overvejer man derfor at indgå en splitleasingaftale, skal man 
både som medarbejder og arbejdsgiver være indstillet på, at det kræver en del administration. 

Det er, som overfor nævnt, bl.a. et krav for anvendelse af splitleasing, at medarbejderen, som 
bruger af bilen, fører kørebog efter de gældende skatteregler, og at leasingydelsen løbende  
bliver tilpasset i forhold til fordelingen af kørte kilometer. Hvis kørebogen ikke anses for fuld-
stændig, er der en risiko for, at hele splitleasingarrangementet bliver tilsidesat af SKAT. 

Som konsekvens heraf risikerer medarbejderen at blive skattepligtig af fri bil i hele den  
periode, hvor splitleasingarrangementet har fungeret, og der bør derfor udøves forsigtighed  
ved angivelserne i kørselsopgørelserne – særligt ved angivelse af erhvervsmæssig kørsel i  
forbindelse med kombinationskørsler.

Bemærk i denne forbindelse, at medarbejderens betaling til leasingselskabet ikke kan  
betragtes som ”egenbetaling”. Som medarbejder løber man således en betydelig økonomisk 
risiko, hvis man ikke løbende fører korrekt kørebog. Se afsnittet ”Kørselsregnskab” for 
 yderligere information.

Om det er hensigtsmæssigt at anvende reglerne for splitleasing, beskatning af firmabil eller 
egen bil må vurderes i det enkelte tilfælde. I vurderingen kan bl.a. indgå en elementer som 
bilens anskaffelsessum, fordelingen af privat og erhvervsmæssig kørsel, ekstraomkostninger fra 
leasingselskabet pga. administration af ordningen, ekstraarbejdet ved at føre kørselsregnskab, 
alternativbeskatningen ved firmabil eller privatbil mv.

Se også afsnittet ”Fri bil eller egen bil?” om valget mellem firmabil og privatbil. Splitleasing er 
ofte en fordel for både arbejdsgiver og medarbejder, hvis kørselsgodtgørelsen ved erhvervsmæs-
sig kørsel i en tilsvarende privatbil ikke dækker medarbejderens samlede omkostninger pr. kørt 
kilometer, og medarbejderen derfor ikke ønsker at anvende privatbilen til erhvervsmæssig kør-
sel. Dette er typisk tilfældet ved lidt dyrere biler med en samlet omkostning pr. kørt kilometer, 
som ligger væsentligt over Statens satser for kilometergodtgørelse.

Moms 
Momsmæssigt findes der ikke deciderede regler om delebiler. Reglerne for delebiler følger  
derfor de almindelige fradragsregler, se afsnittet ”Moms ved leasing af personbiler og varebiler”.

Registreringsafgift
Vi henviser til afsnittet ”Leasede biler” som omtalt tidligere i dette afsnit.
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Fri bil eller egen bil?

Der findes mange måder at sammensætte lønpakker på, og et af de populære goder er at 
få stillet firmabil til rådighed.

Der kan være mange forskellige årsager til, at en arbejdsgiver ønsker at stille bil til rådig-
hed, herunder bl.a. behovet for medarbejderens mobilitet, behov for at signalere/ synlig-
gøre succes, adgang til fordelagtige aftaler om bildrift, ønske om at undgå administration 
af kørselsgodtgørelse mv.

Et væsentligt træk er dog, at der for hovedparten af virksomhederne er tale om, at udgif-
terne til firmabil er et alternativ til at betale en højere løn. Derfor vil der sædvanligvis 
være en tilnærmet sammenhæng mellem de forventede, samlede biludgifter og så reduk-
tionen af kontantlønnen i forhold til den samlede lønomkostning til medarbejderen.

For medarbejderen kan der være tilsvarende mange grunde til at ønske firmabil.

Et væsentligt økonomisk risikoelement er vurderingen af, hvor stort værditabet vil være 
på en ny bil. I takt med at der kommer nye bilmodeller med stadig kortere mellemrum, 
bliver det vanskeligere at vurdere, hvor stort værditabet bliver. Miljømæssige forhold 
spiller en større rolle ved valg af bil, som fx CO2-udledningen, hvilket peger på mindre 
brændstofforbrugende biler. Finansieringsudgifterne er heller ikke helt uvæsentlige at 
tage i betragtning, særligt hvor renten ikke ligger fast.

Fordelingen mellem den private og den erhvervsmæssige kørsel, herunder hvor mange 
private og erhvervsmæssige kilometer man kører, har også stor betydning for valget mel-
lem egen bil og firmabil. En større privat kørsel peger hen imod firmabil, mens en større 
erhvervsmæssig kørsel, peger hen imod egen bil.

Ud over det rent økonomiske indgår også ”subjektive” forhold, hvor firmabil ofte vælges, 
hvis man vil gardere sig mod uventede reparationer, vide at sikkerheden altid er i orden 
mv. Det viser sig ofte, at hvis man vælger firmabil, tager man ofte en bedre udstyrsmodel, 
end hvis man selv skulle købe bilen. Samlet er der derfor flere forhold – subjektive som 
objektive – der bør overvejes, når valget skal træffes mellem firmabil eller egen bil.

Ofte vil det centrale spørgsmål i forbindelse med en eventuel firmabil dog være, om det 
er økonomisk fordelagtigt at få stillet firmabil til rådighed af arbejdsgiveren, eller om det 
er mere fordelagtigt at køre i egen bil kombineret med at få udbetalt skattefri godtgørelse 
for erhvervsmæssig kørsel.

For medarbejderen vil der overordnet skulle ske en overvejelse af besparelserne kontra 
de ekstra omkostninger, som firmabilen medfører. I den forbindelse vil de væsentligste 
elementer normalt være:

Besparelser
Ingen udgifter til bilen (finansiering, afskrivning, vedligeholdelse, brændstof mv.), herun-
der ingen risiko for ubehagelige overraskelser.

Omkostninger
• Skat af værdi af fri bil
• Tab af løn (sædvanligvis nogenlunde svarende til bilens forventede omkostninger)  

efter skat
• Tab af et eventuelt befordringsfradrag
• Tab af skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil.
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PwC’s bilberegner
Det er imidlertid ikke muligt at opstille generelle og entydige retningslinjer herfor, da 
det afhænger af medarbejderens kørselsbehov i privat og erhvervsmæssig sammenhæng, 
bilens anskaffelsespris, værditab og forrentning af købesum, nedgang i nuværende brut-
toløn mv. Det er således nødvendigt at foretage en række konkrete beregninger for at 
vurdere de økonomiske konsekvenser for medarbejderen.

PwC har udarbejdet et program, som ud fra de oplysninger, der indtastes, kan beregne, 
om det er mest fordelagtigt med egen bil eller firmabil. Beregningerne inkluderer en 
række forskellige parametre, herunder bilpris, brændstofpris, udgifter til dæk og vedlige-
holdelse, befordringsfradrag, finansiering mv. Beregningerne kan bruges som en indika-
tion, men kan naturligvis ikke erstatte en konkret beregning i de enkelte tilfælde.

Find PwC’s firmabilberegner her: www.pwc.dk/firmabiler

Der kan altid gøres særlige forhold gældende, fx at nedgangen i løn også påvirker afledte 
løndele som pension, feriepenge eller overarbejdsbetaling. Ligeledes kan der mht. bil-
udgifterne være situationer, hvor der er væsentlig forskel i beskatningsværdien kontra 
anskaffelsesprisen, eller hvor der er tale om en bil med ekstraordinært meget udstyr. 
Tilsvarende kan det have væsentlig betydning, hvis en leasingbil har et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end en tilsvarende privatbil.

Derfor må det i sidste ende anbefales, at der foretages en konkret vurdering af økonomien 
for henholdsvis medarbejderen og arbejdsgiveren.

Vi henviser til vores beregningsprogram med indlagte forudsætninger på vores hjemme-
side (pwc.dk/firmabiler), hvor man kan se, om det bedst kan betale sig med egen bil eller 
firmabil i den pågældende situation.
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Biler på tværs af landegrænser

Beskatning af firmabil ved arbejde i to lande
Medarbejdere, som arbejder i to lande eller bor i ét land og arbejder i et andet land, kan 
komme ud for, at fri bil beskattes i begge lande.

Oftest kan dobbeltbeskatningssituationen løses ved brug af en dobbeltbeskatningsaftale, 
men det er vigtigt at afstemme i forhold til den konkrete situation.

Hvis en medarbejder helt eller delvist er skattepligtig af fri bil i Danmark, er det dog 
væsentligt at være opmærksom på, at beskatningen skal ske ud fra danske regler, uanset 
om kørslen finder sted i Danmark eller udlandet, og uanset om bilen er indregistreret i 
Danmark eller i udlandet.

Dette betyder, at værdien af fri bil skal opgøres ud fra, hvad bilens værdi havde været, 
hvis bilen havde været indregistreret i Danmark, samt hvilket miljøtillæg, der i så fald 
skulle betales. I mangel af konkrete priser må man i den sammenhæng anvende de kendte 
listepriser.

I sammenhæng med beskatning af fri bil er der derfor ikke umiddelbart nogen direkte 
fordel af at have en udenlandsk bil som firmabil.

Brug af udenlandsk indregistreret bil i Danmark
Som hovedregel kan en udenlandsk indregistreret bil ikke anvendes i Danmark, uden at 
der betales dansk registreringsafgift. Dette gælder også leasede biler.

Dansk bopæl
Personer med bopæl i Danmark må som hovedregel ikke benytte en bil, der er indregistre-
ret i udlandet, til kørsel i Danmark.

Hvis en udenlandsk bil indføres i Danmark af en person, der tager bopæl her i landet, skal 
bilen indregistreres i Danmark senest 14 dage efter indførslen.

Hvis personen opholder sig i Danmark i mere end 180 dage i løbet af 12 måneder, sidestil-
les det med, at personen har bopæl i Danmark.
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Der findes følgende undtagelser, hvor det er tilladt for en person med dansk bopæl at 
benytte en udenlandsk indregistreret bil i Danmark:

1. Personer med bopæl i Danmark og arbejde i udlandet kan få tilladelse til at køre 
direkte mellem grænsen og den danske bopæl i tidsrummet fredag-mandag (dvs. i 
weekenden) samt ferier og højtider. Der må ikke foretages anden kørsel i Danmark ud 
over denne strækning. Tilladelsen gælder kun privat kørsel, fx hvis personen arbejder 
og overnatter i Sverige mandag til fredag.

2. Personer med bopæl i Danmark kan uden betaling af dansk registreringsafgift anven-
de en udenlandsk indregistreret bil, hvis de er ansat i en udenlandsk virksomhed. 
Eneste krav er, at firmabilen ikke i væsentligt omfang benyttes i Danmark.

For at afgøre om udenlandske firmabiler kan undgå at blive registreringspligtige i 
Danmark, gør SKAT brug af både et dagskriterium og et kilometerkriterium, hvor blot ét 
af følgende kriterier skal være opfyldt, for at bilen kan benyttes afgiftsfrit i Danmark:

• Firmabilens erhvervsmæssige kørsel udgør flere kilometer i udlandet end den samlede 
kørsel i Danmark inden for en 12-måneders periode. 
– Kilometer i udlandet: Erhvervsmæssig kørsel i udlandet (den private kørsel i udlandet 
holdes udenfor). Også erhvervsmæssig kørsel fra bopæl i Danmark til arbejdsplads i 
udlandet medregnes i de udenlandske kørte kilometer. 
– Kilometer i Danmark: Samlet kørsel i Danmark. Privat kørsel i Danmark tæller som 
ikke-udenlandske kilometer.

• Firmabilens erhvervsmæssige kørsel udgør flere dage i udlandet end dage i Danmark 
inden for en 12-måneders periode. 
– Dage i udelandet: Dage, hvor der sker erhvervsmæssig kørsel i udlandet (dage med 
udelukkende privat kørsel i udlandet holdes udenfor). 
– Dage i Danmark: Dage, hvor der udelukkende sker erhvervsmæssig eller privat kørsel 
i Danmark.

Man skal søge SKAT om tilladelse til anvendelse af firmabilen uden betaling af dansk 
registreringsafgift. Tilladelsen fra SKAT gives minimum for en periode på 12 måneder.

Det er virksomheden, der stiller bilen til rådighed, som hæfter for registreringsafgiften.

Er blot én af ovenstående betingelser opfyldt, og opnås der en tilladelse fra SKAT, kan 
bilen benyttes afgiftsfrit i Danmark, uanset om virksomheden har valgt at købe en firma-
bil til den ansatte eller lease en bil. Se afsnittet om ”Leasing”.

Virksomheden vælger selv, om bilen skal være på danske eller udenlandske nummer-  
plader. Såfremt bilen har danske nummerplader, skal der betales dansk grøn ejerafgift.

Udenlandsk bopæl
Personer med udenlandsk bopæl må gerne benytte deres udenlandsk indregistrerede bil i 
Danmark, uden at der skal betales dansk registreringsafgift, dog ikke hvis de opholder sig 
i Danmark i en længerevarende periode.

Personer, som opholder sig i en begrænset periode i Danmark på maksimalt 180 dage 
inden for 12 måneder, kan anvende en udenlandsk indregistreret bil i Danmark uden at 
betale dansk registreringsafgift. Det tidsbegrænsede ophold kan fx dokumenteres i form 
af en udstationeringskontrakt.

Personer, som bor i udlandet, fx i Sverige, og pendler dagligt til en arbejdsplads i 
Danmark, kan ligeledes anvende en udenlandsk indregistreret bil til privat kørsel i 
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Danmark. Det kan enten være en privatbil eller en af virksomhedens indkøbte firmabiler. 
Firmabilen skal dog registreres med medarbejderen som bruger af bilen. Sker dette ikke, 
risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk registreringsafgift af bilen.

Dobbelt bopæl
Hvis en person har bopæl i to lande, eller hvis det private og erhvervsmæssige tilhørsfor-
hold ikke er i samme land, anses bopælen for det sted, hvor det private tilhørsforhold er. 
Dette kan fx være tilfældet, hvor en person arbejder i Sverige og har en lejlighed i Sverige, 
men har hus og familie i Danmark (personen anses for at have bopæl i Danmark). Det er 
dog en betingelse, at den pågældende regelmæssigt vender tilbage til sin bopæl eller sit 
tilhørsforhold.

Hvis det private tilhørsforhold og dermed bopælen er i Danmark, kan personen som 
hovedregel ikke benytte en udenlandsk indregistreret bil til kørsel i Danmark. Er det pri-
vate tilhørsforhold og dermed bopælen derimod i udlandet, kan der gives tilladelse til, at 
en udenlandsk indregistreret bil benyttes til ikke-midlertidig kørsel i Danmark.

Indførsel af biler til Danmark – kvartalsafgift
Under visse forudsætninger kan biler, som tilhører en udenlandsk statsborger og som 
indføres i Danmark for en begrænset periode, undgå fuld registreringsafgift. Det kræver 
en tilladelse fra SKAT, og registreringsafgiften betales så i stedet i kvartalsvise rater. Bilen 
skal indregistreres med danske nummerplader. Ordningen omfatter både biler medbragt 
fra udlandet og biler købt i Danmark.

Kvartalsafgiften
Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 % pr. påbegyndt kvartal af den beregnede fulde 
registreringsafgift. Se nedenstående afsnit om beregning af registreringsafgift.

Foruden kvartalsafgiften betales et rentetillæg pr. påbegyndt kvartal.

Første gang, der skal betales kvartalsafgift, skal der desuden betales et depositum, som 
svarer til den første kvartalsvise afgift, inklusive rentetillægget.

Depositummet tilbagebetales, når hele registreringsafgiften er fuldt indbetalt, eller når 
bilen udgår af ordningen.

Tilladelsen
For at kunne anvende reglen om kvartalsafgift, skal en række betingelser være opfyldt. 
Betingelserne er afhængige af, om der er tale om en udenlandsk privatbil eller en firma- 
bil.

Perioden
Tilladelsen udstedes for en periode på højst to år. Når denne periode er udløbet, er der 
dog mulighed for at forlænge tilladelsen.

Ophør af tilladelsen
En tilladelse bortfalder, hvis personen tager varigt ophold i Danmark, eller hvis fristen for 
betalingen af kvartalsafgiften overskrides.

Ved varigt ophold her i landet eller ved salg af bilen til en herboende person forfalder 
resten af registreringsafgiften til betaling.
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Bilens alder Procent af bilens værdi (inkl. moms) uden registreringsafgift

Ny 105% af 106.600 kr. og 150% af resten

Personbil – brugt
Registreringsafgiften af brugte biler beregnes på samme måde som for nye biler. Det vil 
sige, at afgiften af en brugt bil altid vil have den samme andel af bilens værdi, som gælder 
for tilsvarende nye biler.

Der skal således foretages en konkret beregning af registreringsafgiften bil for bil. 
Beregningen tager udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye biler, men 
hvor afgiftsbeløbet nedsættes med samme procentdel, som det konkrete værditab på 
bilen.

Varebil
Vi behandler ikke varebiler nærmere her, da der er meget komplekse krav ved import af 
varebiler. Dog beregnes registreringsafgiften som hovedregel på samme grundlag som 
ved brugte personbiler.

Elbiler
Elbiler pålægges registreringsafgift fra 1. januar 2016. Registreringsafgiften på eldrevne 
køretøjer indfases i perioden fra 1. januar 2016 og frem til 2020. I 2017 gives der et fra-
drag på maksimalt 10.000 kr.

Foruden registreringsafgift bliver eldrevne køretøjer også omfattet af reglerne om grøn 
ejerafgift og vægtafgift, hvor de beskattes som benzindrevne biler.

Import af biler til Danmark
Brugte biler, der har været indregistreret i et andet EU-land, kan indføres til Danmark 
told- og momsfrit. 

Registreringsafgift
Når bilen importeres, skal der altid betales registreringsafgift. Størrelsen af registrerings- 
afgiften afgøres af SKAT.

Det er vanskeligt at beregne den danske registreringsafgift på forhånd. Derfor har man 
mulighed for på forhånd at få oplyst en vejledende registreringsafgift hos SKAT.

Tillæg og fradrag i registreringsafgiften
Registreringsafgiften bliver reguleret efter bilens brændstofforbrug samt sikkerheds-
niveau.

Personbil
Registreringsafgiften for nye biler beregnes i 2017 efter følgende satser:



44          Firmabiler 2017           

Udførsel af biler fra Danmark
Der er mulighed for at få den danske registreringsafgift tilbagebetalt, hvis den dansk ind-
registrerede bil udføres fra Danmark, da der kun betales forholdsmæssig dansk registre-
ringsafgift for den periode, hvor bilen har befundet sig i Danmark.

Tilbagebetalingen tager udgangspunkt i værdien for en brugt bil solgt fra en forhandler. 
Der tages således udgangspunkt i salgsværdien på det tidspunkt, hvor bilen udføres af 
landet, dvs. en mindre værdi end ved købet eller indførslen til Danmark.

Registreringsafgiften for den bil, der skal udføres, beregnes ud fra SKATs nye vurdering af 
bilen. Kun 85 % af den beregnede registreringsafgift tilbagebetales, da de 15 % af afgif-
ten anses for at udgøre den normale forhandleravance ved salg af en brugt bil i
Danmark. Eksportgodtgørelsen kan ikke overstige den afgift, der oprindeligt er betalt, 
fratrukket 15 %. Endvidere godtgøres ikke beløb under 8.500 kr. for personbiler og 4.500 
kr. for varebiler, og godtgørelsen omfatter heller ikke biler, der er over 35 år.

Alle biler, der eksporteres, skal være i køreklar stand med en synsrapport, der ikke er 
mere end fire uger gammel. Man skal dokumentere over for SKAT, at bilen udføres. 
Såfremt man selv ønsker at anmode om eksportgodtgørelse, skal man anmode SKAT om 
en vurdering af bilen mod betaling af et gebyr.

*) Registreringsafgiften udgør som tommelfingerregel mellem 55-65 % af handelsprisen i Danmark.
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PwC-kontorer

Esbjerg
Stormgade 50 
6700 Esbjerg
T: 7612 4500

Herning 
Platanvej 4
7400 Herning 
T: 9660 2500

Skive
Resenvej 81 
7800 Skive
T: 9615 4900 

Hillerød
Milnersvej 43 
3400 Hillerød
T: 4825 3500 

Skjern
Østergade 40 
6900 Skjern
T: 9680 1000 

Holbæk 
Ahlgade 63 
4300 Holbæk
T: 5158 4300

Slagelse
Ndr. Ringgade 70C 
4200 Slagelse
T: 3945 9544

Holstebro 
Hjaltesvej 16 
7500 Holstebro
T: 9611 1800 

Sønderborg
Ellegårdvej 25 
6400 Sønderborg
T: 7342 3232

København
Strandvejen 44 
2900 Hellerup
T: 3945 3945 

Trekantområdet 
Herredsvej 32 
7100 Vejle
T: 7921 2700

Næstved
Toldbuen 1 
4700 Næstved
T: 5575 8686 

Aalborg
Skelagervej 1A 
9000 Aalborg
T: 9635 4000

Odense
Rytterkasernen 21 
5000 Odense
T: 6314 4200 

Aarhus
Nobelparken 
Jens Chr. Skous Vej 1 
8000 Aarhus C 
T: 8932 0000
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Søren Bech
(ansvarshavende)
T: 3945 3343
E: soren.bech@pwc.com
Skat, Øst

Jane Rahn Stampe 
T: 8932 0079
E: jane.rahn.stampe@pwc.com
Skat, Vest

Joan Faurskov Cordtz 
T: 3945 9463
E: joan.faurskov.cordtz@pwc.com
Afgifter

Søren Erenbjerg 
T: 3945 3666
E: soren.erenbjerg@pwc.com
Skat, Øst

Jacob Holme 
T: 8932 5674
E: jacob.holme@pwc.com 
Moms og afgifter

John Cederskjold Kierans 
T:  3945 9112
E: john.cederskjold.kierans@pwc.com
Skat, Øst  

Tanya Honoré Schultz
T: 8932 5664
E: tyh@pwc.dk
Skat, Vest

Redaktion
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