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Executive Summary 

This thesis addresses the laws regarding Danish automobiles with yellow license plates.  

The purpose of the thesis is to describe how the laws on the subject are put together, and to describe what 

parts of the laws is hard to understand, both for a private person, and for a company.  

 

Firstly, the law for paying a registration fee when importing an automobile to Denmark is described.  

The laws on this subject are quite complicated, and the thesis concludes that almost for every rule, there is an 

exemption. Regarding the yellow license plates there is a lot to consider for companies or private persons, 

about to purchase a car. There is a possibility of saving a lot of money. If for example a person has the option 

to buy a car either on white or yellow plates, the total cost will differ substantially. For a car on white plates, 

you have to pay up to 180 % of the cars value in registration fee, while the same car can cost as little as 30 % 

of the cars value, when it is bought with yellow plates.  

It is also important to be aware that there is a possibility to get a car on “parrot” license plates, which allows 

the owner to use the car for private matters, even though there has only been paid the low registration fee.  

The thesis then describes law in Denmark for VAT.  

First it is shortly described under what circumstances it is possible to deduct full VAT, followed by example 

where it is only allowed to deduct some of the VAT, and then situations where it is not possible to deduct 

any VAT. Then the thesis goes deeper into what kind of use the public authorities allow, and the situation in 

Denmark regarding vans with a special construction, allowing employees to bring back this kind of 

automobile to their home. In the chapter with VAT, the thesis also goes through a number of verdicts, and 

describes and concludes what kind of effect these verdicts have had on the area.  

The chapter ends up with a conclusion that if the car is only used for company matters, the rules are quite 

simple, but when a company or a person starts using the car for multiple purposes, the rules are complicated, 

and therefore you should be careful.  

The last part of the thesis is about the possibility of having to pay tax for using the car for a private purpose. 

Again the thesis thoroughly goes through cars that are built special for work purpose, and explains how the 

employees can use these cars for different matters, without having to pay tax.  

The chapter ends up concluding that it is very important to keep a register of what the car is used for, in order 

not to be forced into paying taxes. Furthermore, some guidelines are shown, for a better overview of what is 

acceptable, and what is not acceptable without having to pay taxes.  

Finally in the thesis it is concluded that all the laws regarding cars on yellow license plates are very 

complicated, and can have a substantial effect on the economy of companies. It is therefore recommended 

that everybody that is thinking about getting a car on yellow license plates, either contact the public 

authorities, or contact their auditor to help clarify the rules before making a mistake.  
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1. Indledning 

Gulpladebiler er et populært emne blandt de fleste danskere, både hos lønmodtagere og blandt selvstændige 

erhvervsdrivende. Det skyldes, at det både for erhvervsdrivende og for lønmodtagere er økonomisk attraktivt 

at købe disse gulpladebiler
1
. Førhen var det kun ansatte i virksomheder, og selvstændige erhvervsdrivende 

man så køre rundt i gulpladebiler, men i dag vælger mange private også at købe en bil på gule plader, for at 

kunne spare på registreringsafgiften. Man skal dog være opmærksom på, at køber man en gulpladebil, og 

anvender denne til privat brug, skal man betale en årlig afgift til staten i form af en privatbenyttelsesafgift.  

Størrelsen af privatbenyttelsesafgiften er bestemt af gulpladebilens vægt og størrelse. Derfor kan man sige, at 

fordelen med billig bil bliver mindre over en årrække for private.  

 

Modsat er det især virksomheder, som har stor gavn af at kunne betale mindre for bilerne, end hvis de blev 

købt på hvide plader. Dette som følge af, at de kan trække momsen fra ved anskaffelse, og også har 

momsmæssig fradrag for de løbende driftsudgifter. 

 

Gulpladebiler er også et emne, der ofte beskæftiger politikere. Således hører man ofte reglerne debatteret i 

forskellige medier. Dette skyldes blandt andet, at den økonomiske højkonjunktur, i starten af det nye 

årtusinde bevirkede, at størrelsen på gulpladebiler blev større
2
. Pludselig blev det i Danmark populært at køre 

i store luksus firehjulstrækkere og jeeps på gule plader, også selvom man egentlig ikke havde noget behov 

for sådan en bil. I disse tider med global opvarmning, og stor fokus på miljøvenlige biler, er der fra politisk 

side derfor stor fokus på reglerne omkring gulpladebiler. 

 

2. Problemformulering 

2.1 Problemstilling 

Reglerne omkring gulpladebiler er ikke simple, og det er derfor muligt at foretage individuelle skøn, for 

eksempel omkring om en bil er specialindrettet eller ej. Som denne afhandling vil vise, ligger der mange 

domme på området, hvor SKAT og skatteyderen ikke er enige om reglerne.  

 

                                                 
1
 Den økonomiske fordel består i at man dels slipper med lavere registreringsafgift, samt lavere vægtafgift. Fordelene 

vil blive yderligere beskrevet i afhandlingen.  
2
 Indførelsen af tillæg/fradrag i registreringsafgift målt på baggrund af benzinforbrug har dog efterfølgende begrænset 

denne tendens. Således er tendens i 2011 mere at der købes mindre og mere ”grønne” biler.  
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Som eksempelvis revisor oplever man, at såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er meget 

interesseret i forholdene omkring gulpladebiler. De ønsker at vide, hvad de må, hvad de ikke må, og hvad de 

skal betale i forskellige situationer. Det er derfor et relevant område at beskæftige sig med.  

2.2 Problemformulering 

Hvordan er reglerne for gulpladebiler, set fra virksomhedens og privatpersonens side? Hvilke områder af 

lovene er svære, og hvor ser man typisk at uenighederne mellem virksomhederne, eller privatpersonen, og 

SKAT opstår? 

 

Denne afhandling vil beskrive, analysere og konkludere, hvilke love der gælder for området, beskrive disse 

og analysere, hvad de forskellige elementer i lovene betyder. 

 

Beskrivelsen vil indeholde en redegørelse for lovene på de forskellige områder.  

Efterfølgende vil det blive analyseret hvilke områder i lovene der giver anledning til uenigheder.  

Afsluttende vil det blive konkluderet hvilke områder omkring gulpladebiler der kræver stor opmærksomhed, 

såfremt man ønsker at anskaffe sig en gulpladebil, både som privatperson, samt som virksomhed.  

 

2.3 Afgrænsning 

Afhandlingen vil beskæftige sig med de centrale punkter vedrørende gulpladebiler, hvilke skatter og afgifter 

der skal betales ved henholdsvis anskaffelse, løbende udgifter (benzin, reparation og vedligeholdelse med 

videre), samt ændret anvendelse af motorkøretøjet.  

 

I afhandlingen tages udgangspunkt i gulpladebiler, anskaffet af såvel danske selskaber, samt gulpladebiler 

anskaffet af personer til brug i privaten. Afhandlingen vil således ikke beskæftige sig med reglerne for biler 

på hvide plader, men alene bruge disse i sammenlignende øjemed.  

 

Ydermere vil der blive beskrevet, hvordan virksomhedens medarbejdere og den selvstændige må anvende 

bilen. Her tænkes blandt andet på 60 dages reglen, på reglerne om såkaldt ”svinkeærinder
3
” med videre.  

 

Afhandlingen vil endvidere kort beskæftige mig med konsekvensen, såfremt virksomhedens medarbejdere 

eller den selvstændige skal beskattes af fri bil. Der er dog ikke tale om en omfattende gennemgang af 

reglerne omkring beskatning af værdien af fri bil. 

 

                                                 
3
 Reglerne om svinkeærinder er først behandlet i SKM2008.354 og senest i SKM2010.653 



Side 7 af 83 

 

Omkring det skattemæssige aspekt i afhandlingen vil fokus ikke være på med skattemæssige regler omkring 

afskrivninger, eller hvornår den erhvervsdrivende er berettiget til at foretage sådanne.  

 

Problemstillinger vedrørende leasing vil ikke blive gennemgået i denne afhandling, idet dette område er 

bredt nok til selv at kunne udgøre en afhandling. 

 

3. Metodevalg
4
 

3.1 Læsevejledning og introduktion af teori 

Nedenfor beskrives afhandlingens opbygning.  

Læsevejledningen skal medvirke til at give læseren et bedre overblik og en bedre mulighed for at følge den 

røde tråd i afhandlingen. 

 

3.1.1 Disposition 

Afhandlingen vil blive disponeret således:  

 Registreringsafgifter, herunder:  

 Gennemgang af hvordan registreringsafgiftloven fungerer, hvornår der betales afgifter mv.   

 Afgiftsgrundlag  

 Kort om hvilke motorkøretøjer der ikke skal betales registreringsafgift af.  

 Privatbenyttelse 

 Særlig fokus på indretning af biler, speciel konstruktion. 

 Momsmæssige problemstillinger, herunder: 

 Gennemgang af momsloven vedrørende gulpladebiler, fradrag/ikke fradrag med videre.  

 Gennemgang og diskussion af forskellen på reglerne for gulpladebiler over, kontra under 3 

tons tilladt totalvægt. Der vil ikke være fokus på konsekvenserne ved salg af køretøjet.  

 Fuld erhvervsmæssig anvendelse/blandet anvendelse.  

 Ændring i anvendelse.  

 Momsmæssige konsekvenser ved overtrædelse af reglerne. 

 Gennemgang af domme og afgørelser på området. 

 Skattemæssige problemstillinger, herunder: 

 Specialindrettede gulpladebiler. 

 Kørsel mellem hjem og arbejde. 

                                                 
4
 Afsnittet om metodevalg er skrevet med baggrund i "Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for 

samfundsvidenskaberne" skrevet af Ib Andersen 
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 Vagtordning. 

 Kørsel mellem arbejdspladser. 

 Dagsbeviser. 

 Svinkeærinder. 

 Gennemgang af skattelove vedrørende gulpladebiler, fradrag/ikke fradrag med videre. 

(reparation, vedligeholdelse og så videre).  

 Konsekvenser ved beskatning af fri bil, herunder kort gennemgang af beregningsmetoden.  

 Perspektivering. 

 Konklusion. Er lovene hensigtsmæssige? Er der en sammenhæng mellem f.eks., hvad man må 

foretage sig i privat henseende, i skattemæssigt øjemed, kontra hvad man må i momsmæssig 

henseende.  

 

3.1.2 Konklusion og perspektivering 

På baggrund af problembehandlingen udarbejdes en samlet konklusion, som forsøger at svare på de 

i problemformuleringen stillede spørgsmål. Det skal bemærkes, at der i de enkelte afsnit er valgt at 

udarbejde delkonklusioner, hvor dette er vurderet hensigtsmæssigt. 

 

Afslutningsvis vil der komme en perspektivering af afhandlingen, indeholdende et bud på det 

fremtidige arbejde som en revisor står overfor i forbindelse med gulpladebiler.  

 

3.1.3 Anvendte metoder 

3.1.3.1 Problemstilling 

Afhandlingens problemstilling vil blive behandlet ved en gennemgang af teorien på området. I afhandlingen 

forsøges det være kritisk over for den fremlagte teori, og på den baggrund forsøge at identificere de svære 

områder ved gulpladebiler.  

 

3.1.3.2 Synsvinkler 

Som udgangspunkt er det valgt at anlægge en deskriptiv og analytisk synsvinkel i afhandlingen, så læser 

inddrages i den faktuelle problemstilling og situation. 
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3.1.3.3 Undersøgelsesdesign 

For at besvare afhandlingens problemformulering er valgt et teoretisk studie, da projektet er afgrænset til 

alene at omfatte den teoretiske gennemgang af reglerne for gulpladebiler. Studiet er således det empiriske 

grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 

 

3.1.4 Litteratur- og kildekritik 

Kandidatafhandlingen vil tage sit udgangspunkt i den gældende lovgivning på området. Udgangspunktet vil 

derfor være Momsloven, herefter benævnt (ML), Registreringsafgiftsloven (REGAL), Statsskatteloven (SL) 

og Ligningsloven (LL). Analysen af lovene vil blive suppleret med en gennemgang af relevante domme og 

kendelser, samt opstillede scenarier som hjælp til belysning af området. De opstillede scenarier vil blandt 

andet forekomme som konstruerede taleksempler, for dermed bedre at kunne illustrere, hvordan 

lovgivningen på området fungerer samt den økonomiske konsekvens for virksomheden, den selvstændige 

erhvervsdrivende og lønmodtageren.  Endvidere vil Skattevæsenets, herefter benævnt SKAT, egne 

vejledninger og meddelelser også blive brugt som en del af afhandlingen, ligesom relevante artikler samt 

ekspert udsagn vil indgå i afhandlingen. 

Afslutningsvis vil afhandlingen også beskrive lovforslag, analysere disse og komme med en vurdering af, 

hvilken betydning disse må få for virksomhederne, den selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtageren. 

 

3.1.5 Målgruppe 

Kandidatafhandlingens primære målgruppe vil være revisorer som skal rådgive om emnet. Det forudsættes, 

at målgruppen har en generel forståelse for de teoretiske aspekter relaterende til de registrerings-, skatte- og 

momsmæssige regler på området. Afhandlingen vil stile mod, at kunne løse en praktisk problemstilling ud 

fra et teoretisk synspunkt. 
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4. Registreringsafgift 

Registreringsafgiftsloven er ikke, som skatteloven og momsloven, en lov den almene befolkning kender 

særligt meget til.  

Nedenstående er derfor en gennemgang af, på hvilke biler der skal betales afgift, hvordan afgiften beregnes, 

samt en forklaring af hvad afgiften beregnes på baggrund af.  

Der er altså tale om en generel gennemgang af de forskellige regler på området for bedre at kunne give 

virksomheder og private en forståelse for reglerne, da det kan være afgørende for, hvilket køretøj man vælger 

at anskaffe.  

 

4.1 Afgiftspligtige køretøjer 

For at finde information om den registreringsafgift der skal betales, når en bil indføres i Danmark, er man 

nødt til at kigge i registreringsafgiftsloven (REGAL).  

REGAL § 1 foreskriver, at alle køretøjer som registreres efter færdselsloven, skal svare en afgift til den 

danske stat. Afgiften skal som hovedregel betales ved første indregistrering.  

Færdselslovens § 72 foreskriver følgende: 

 

§ 72. Motorkøretøj, traktor og knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen skal, 

inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog §§ 74-76. Det samme 

gælder påhængs- eller sættevogn til et registreringspligtigt køretøj samt campingvogn. Trafikministeren kan fastsætte 

bestemmelser om registreringspligt for andet påhængsredskab end campingvogn, for motorredskab og for knallert med 

en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.  

Stk. 2. Trafikministeren kan bestemme, at køretøj som ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje, ikke 

skal registreres. Ved registreringsfritagelsen fastsættes det område, på hvilket køretøjet må anvendes, og der kan 

fastsættes yderligere vilkår om dets indretning, udstyr og benyttelse.  

Med andre ord gælder færdselsloven for alle biler, hvorfor man må forvente at skulle svare en afgift til 

statskassen.  

I REGAL § 1, stk. 2 står der, at udenlandske hyrevogne, der benyttes i Danmark, også skal svare afgift.  

Stk. 3 handler om, at der på biler, der bliver ombygget eller repareret i en sådan grad, at man i afgiftsmæssigt 

henseende ikke kan sige, at der er tale om den samme bil, skal beregnes en ny afgift med den nye bil som 

grundlag.  

 



Side 11 af 83 

 

4.1.1 Udenlandsk arbejde 

Stk. 4 i REGAL § 1 beskriver, at motoriserede køretøjer der stilles til rådighed for en person, ansat i en 

virksomhed der har hjemsted i et andet EU eller EØS
5
 land, samt herboende selvstændigt erhvervsdrivende, 

der har et køretøj, der primært anvendes i udlandet, ikke skal pålægges afgift, medmindre køretøjet anvendes 

i et ikke ubetydeligt omfang i Danmark.  

For at præcisere reglerne omkring dette område er stk. 5 udarbejdet. I REGAL § 1, stk. 5 står der, at man 

anser en bil for at være anvendt i et væsentligt omfang i Danmark, hvis køretøjet inden for 12 

sammenhængende måneder anvendes mere end 182 dage, hvilket altså svarer til, at bilen bliver benyttet i 

Danmark mere end hver anden dag på et år. I loven står der endvidere, at der skal være kørt mere i bilen i 

Danmark, end der er kørt erhvervsmæssigt i udlandet.  

For at gøre forståelsen for denne lov nemmere, er der nedenfor lavet et eksempel: 

 

En mand arbejder som selvstændig murer, og er bosat i Danmark. Han kører hver dag til Tyskland, hvor 

størstedelen af hans kørsel er erhvervsmæssig. Set over en 12 måneders periode har kørslen været således: 

 

  Km 

Danmark   

Privat  10.000  

Erhvervsmæssig 5.000  

    

Tyskland   

Privat  5.000  

Erhvervsmæssig 12.000  

Kørsel i alt 32.000  

   

 

Køretøjet vil i dette tilfælde blive pålagt at skulle betale registreringsafgift, for selvom der er kørt 17.000 km 

i Tyskland og 15.000 i Danmark, så er det, som loven skriver, kun de erhvervsmæssige km i udlandet, der 

tages med i ligningen, hvilket betyder, at mens der er kørt 15.000 km i Danmark, er der kun kørt 12.000 i 

Tyskland, og dermed har hovedparten af kørslen været foretaget i Danmark. Køretøjet kan dog undgå at 

blive pålagt registreringsafgift, såfremt dette ikke befinder sig i Danmark mere end 182 dage om året, dette 

kan dog blive svært at efterleve, eftersom virksomheden i dette tilfælde har sit hovedsæde i Danmark.  

Kørsel mellem hjem og arbejde skal i dette tilfælde medregnes til den erhvervsmæssige kørsel i udlandet. 

Det vil sige, at en person, der har bilen med sig hjem, og kører fra sit eget hjem til Tyskland, og senere på 

dagen kører hjem igen, vil kunne medregne samtlige kilometre til den erhvervsmæssige kørsel i udlandet. 

Dette fremgår af REGAL § 1, stk. 6.  

                                                 
5
 EØS landende omfatter foruden EU-landene Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz 
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Det er Told- og skatteforvaltningen, der på baggrund af oplysninger om 12 måneders perioden afgør, 

hvorvidt der skal betales afgift eller ej, hvilket fremgår af REGAL § 3 a.  

 

Såfremt der skal betales afgift, kan vedkommende, der skal betale afgiften, søge om at betale den i rater.  

Gives der tilladelse til dette, betales 6 % af registreringsafgiften forud for hvert kvartal for køretøjer mellem 

0 og 3 måneder, 3 % for køretøjer mellem 4 og 36 måneder og 1,5 % for køretøjer ældre en 3 år.  

Desuden betales der en rente af den resterende skyldige registreringsafgift, og således fungerer det, som om 

man har lånt pengene af det offentlige, og ved hjælp af et serielån
6
 skal betale de lånte midler tilbage. Renten 

er i REGAL § 3 a stk. 4 fastsat som udlånsrenten til ikke-finansielle selskaber, plus et tillæg på 2,3 % årligt
7
.  

Ved første betaling skal der desuden betales et depositum som sikkerhed for SKAT.  

Som sikkerhed står der desuden skrevet i REGAL § 3 a, stk. 4, at den virksomhed der stiller bilen til 

rådighed for medarbejderen, hæfter for betalingerne.  

 

Hvis eller når registreringspligten ophører, tilbagebetales eventuelt for meget betalt registreringsafgift samt 

det betalte depositum. Hvis køretøjet overgår til en anden, der ikke vil bruge køretøjet, således at REGAL § 

1, stk. 4 kan benyttes som årsag til afgiftsfritagelse, skal resten af afgiften betales, jf. REGAL § 3 a, stk. 6. 

Det vil sige, at bilen bliver behandlet, som hvis den som ny blev importeret til Danmark, og der på helt 

almindelig vis skulle betales afgift af denne. Eneste forskel vil så være, at den nye ejer får fradrag for den 

afgift, den tidligere ejer allerede har betalt, da SKAT ikke kan tillade sig at inddrive mere afgift på samme 

køretøj, blot fordi der skiftes ejer.  

 

Der kom i 2009 en afgørelse (SKM 2009.274.LSR) på området omkring biler, der er købt af danske 

virksomheder, men som i vid udstrækning bruges i udlandet:  

 

Et selskab havde søgt om fritagelse for at skulle betale registreringsafgift, jf. REGAL § 1 stk. 4.  

Selskabet skulle bruge en personbil til at fragte kunder med rundt for at se forskellige halmanlæg, som 

selskabet havde assisteret med opsætning af. Virksomheden havde sin primære aktivitet i udlandet, hvor man 

solgte anlæg til bearbejdning af halm. Det blev i sagen oplyst, at selskabet havde sit hovedsæde i Danmark, 

og at bilen måtte forventes at holde parkeret i udlandet cirka 70 dage om året i forbindelse med at selskabets 

sælger, der ligeledes var selskabets ene hovedaktionær, mens hustruen var den anden, overnattede på hotel 

eller lignende.  

                                                 
6
 Et serielån er et lån hvor man betaler et fast afdrag hver termin, og derudover en rente. Ydelsen vil altså falde over 

lånets løbetid. 
7
 Jf. skat‟s vejledning - http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1845560&vId=203077#1845573  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1845560&vId=203077#1845573
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Som kørselsbehov blev der oplyst, at virksomheden forventede et kørselsbehov på cirka 50.000 kilometer 

årligt, hvoraf de 40.000 ville være kørsel i udlandet, med en formodning om at størstedelen af disse var 

erhvervsmæssige.  

Det blev tillige oplyst af selskabet, at sælgeren på nuværende tidspunkt kørte i en varebil, men at der var 

forretningsmæssige årsager til, at man i stedet ønskede en personbil, netop fordi denne var mere anvendelig 

til befordring af potentielle kunder.  

 

SKAT nægtede at fritage køretøjet for registreringsafgift, idet man gjorde gældende, at loven var udformet 

på en sådan måde, at det kun er ansatte, der er ansat i udenlandske selskaber, samt selvstændige 

erhvervsdrivende, der kan omfattes af REGAL § 1 stk. 4, og dermed opnå fritagelse for registreringsafgift.  

Sagsøger gjorde omvendt gældende, at det måtte antages, at denne lov også kunne gælde for danske 

selskaber, idet de levede op til de krav, der blev stillet. Endelig mente sagsøger ikke, at man kunne nægte 

afgiftsfritagelse blot på grund af selskabsformen, idet dette ville have en konkurrenceforvridende effekt og 

dermed være i strid med EU‟s regelsæt om arbejdskraftens frie bevægelighed.  

Landskatteretten gav i denne sag SKAT ret i, at virksomheden ikke kunne fritages for at skulle betale 

registreringsafgift. Man lagde således vægt på, i retten, at der var tale om et dansk selskab, samt at den 

ansatte havde bopæl i Danmark.  

 

Ovenstående sag omhandler ikke direkte en gulpladebil, alligevel skal afgørelsen nævnes, da der i princippet 

lige så godt kunne have været tale om en gulpladebil.  

Afgørelsen er forholdsvis overraskende. Som den er lagt ud, er det alene det forhold, at der er tale om et 

selskab, der gør, at man ikke kan slippe for at skulle betale registreringsafgift. Det betyder, at hvis man står 

som person, og overvejer at stifte et selskab, så er der altså endnu et forhold, man skal tage med i sine 

overvejelser, hvis man ved, at størstedelen af virksomhedens aktivitet vil komme til at foregå i udlandet.  

Selskaber i Danmark bliver altså væsentligt handicappede i forhold til både selvstændige erhvervsdrivende, 

men lige så meget i forhold til udenlandske selskaber. Det kan, i værste tilfælde betyde, at personer vælger at 

etablere et selskab i Nordtyskland i stedet for Syddanmark, alene for at kunne forbedre resultat og likviditet, 

fordi man på den måde kan slippe for registreringsafgiften. Der er selvfølgelig andre forhold, der skal tages 

med i overvejelserne, men det er alligevel tankevækkende, at loven er konstrueret på en sådan måde, at man i 

så høj grad tilgodeser selvstændige erhvervsdrivende og udenlandske selskaber.  

 

Ovenstående er relevant for virksomheder, der overvejer at købe en bil til medarbejderens brug i 

virksomheden. Afhandlingen vil senere komme ind på, hvad der skal betales i afgift, såfremt bilen kun skal 

anvendes i Danmark, men for selvstændige erhvervsdrivende, der f.eks. har hovedsæde lige nord for den 

dansk-tyske grænse, og har størstedelen af sine kunder i Tyskland, kan der altså være penge at spare, hvis 
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man kan få arrangeret det sådan, at man overholder reglerne, da man på den måde helt kan slippe for at 

skulle betale afgift. Det skal dog nævnes, at der ikke foreligger nogen retspraksis med hensyn til, hvorvidt 

der er tale om, at den selvstændige erhvervsdrivende kun må anvende køretøjet selv, eller om fritagelsen 

også gælder, såfremt dennes ansatte bruger køretøjet.  

4.1.2 Op- / Nedvejning 

Sidste del af REGAL § 1 er stk. 7, der gør opmærksom på, at de danske myndigheder i særlige tilfælde, ved 

udløbet af den i stk. 5 omtalte 12 måneders periode, kan fravige kriterierne og dermed give tilladelse til, at 

bilen ikke bliver registreringsafgiftspligtig.  

 

I december 2007 blev der tilføjet endnu et punkt til REGAL § 1. § 1a foreskriver, at såfremt bilen op eller 

nedvejes, og der dermed ændres i bilens tilladte totalvægt, skal der beregnes en ny afgift, og at den tidligere 

afgift modregnes i den nye afgift, således at man blot skal betale forskellen. Såfremt omvejningen medfører 

en lavere afgift, vil dette ikke medføre, at man får penge retur fra staten, hvilket også fremgår af REGAL § 

1a. Regelændringen gjorde således op med, at mange mennesker indtil 2007 fik nedvejet deres bil for på den 

måde at slippe med en billigere registreringsafgift. Der skal dog ikke ske omregistrering såfremt bilen holder 

sig inden for samme vægtgrænse som tidligere. Vægtgrænserne er:  

 

 0 – 2.000 kg 

 2.001 – 2.500 kg 

 2.501 – 3.000 kg 

 3.001 – 4.000 kg 

 Over 4.000 kg 

 

4.2 Afgiftsfritagelse 

REGAL § 2 handler om, hvilke køretøjer der kan fritages for at betale afgift. 

De første der er nævnt i loven, er de royale, der ikke skal betale afgift. Statsinstitutioner er fritaget, ligesom 

køretøjer der bruges til redningsopgaver (brandbiler, ambulancer osv.). Busser, der er underlagt lov om 

buskørsel, skal heller ikke svare afgift til staten.  

 

En anden kategori, der er fritaget for at skulle betale afgift, hvis de anskaffer sig et bestemt køretøj, er, jf. 

REGAL § 2, punkt 6, plejehjem med flere, såfremt man anvender køretøjet til at befordre de ældre til steder, 

hvor de kan få vedligeholdt deres fysiske og psykiske færdigheder. Man giver her en slags ”rabat” for at gøre 

det nemmere at anskaffe et køretøj til at hjælpe de svage i samfundet.  
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Kørestolsbrugere er endnu en gruppe, der kan slippe for at skulle betale registreringsafgift ved indførelse af 

et køretøj til Danmark. Det må formodes, at argumentet også her er det samme, at man ønsker at gøre det 

nemmere at være kørestolsbruger i Danmark.  

Teatergrupper, filmhold, orkestre og tv-hold kan også slippe for at betale registreringsafgift, såfremt 

køretøjet alene anvendes til erhvervsmæssig transport.  

Det er dog ikke et hvilket som helst køretøj, der kan anskaffes for ovenstående grupper (plejehjem, 

kørestolsbrugere, køreskoler med videre). Således indledes REGAL § 2, punkt 6 med at definere, at der alene 

er tale om køretøj indbefattet af REGAL § 5a, stk.1. I paragraffen står, at der alene er tale om køretøjer med 

plads til flere end 9 personer inklusive føreren. Derudover skal der være det antal sæder, der passer til 

køretøjet, og det må ikke være indrettet til andet end personbefordring. Man må ikke tage sæderne ud, og 

bruge bilen til godstransport, da den så vil skulle pålægges registreringsafgift.  

I REGAL § 2, punkt 7 omtaler loven afgiftsfritagelse for biler med en tilladt totalvægt på over 4 tons. For 

ikke at skulle betale afgift er det et krav, at bilen er konstrueret, og til hver en tid indrettet udelukkende til 

godstransport. Det medfører, at personbefordring uden for førerrummet ikke er tilladt, med mindre dette 

sker, fordi disse personer skal hjælpe med at læsse materialerne af fra køretøjet. Privat befordring er således 

ikke tilladt, med mindre man har fået en særlig tilladelse, hvilket f.eks. kan ske, hvis man skal transportere 

unge, der lige er blevet studenter, rundt til deres forældre for at fejre begivenheden.  

Et køretøj med en tilladt totalvægt på over 4 tons, hvor der ikke er blevet betalt afgift, må gerne benyttes til 

transport af idrætsudstyr, hvis omfanget eller størrelsen af dette medfører, at det ikke er muligt at 

transportere det i en almindelig personbil. I sådanne tilfælde er det også godkendt, at man i forbindelse med 

transporten anvender førerhuset til privat befordring, ligesom det faktisk også er tilladt at overnatte i 

køretøjet.  

Denne slags køretøjer kan også fritages for afgift, hvis køretøjet benyttes til bibliotek eller erhvervsmæssige 

formål, f.eks. udstillingsvogne, mobilkontorer, værkstedsvogne og lignende. I forbindelse med oplistning af 

disse typer præciseres det endnu en gang i loven, at privat personbefordring ikke er tilladt, hvis man ikke har 

betalt registreringsafgift af disse køretøjer.  

 

4.3 Øvrige afgiftsfritagelser 

Mandskabsvogne, vogne der er særligt indrettet til befordring og materialer til mandskabet kan også fritages 

for registreringsafgift. Det kræver dog, at der i kabinen er plads til mindst 4 personer, og at der skal være 

mere end blot forsæder. Ydermere skal kabinen være adskilt fra varerummet. Man kan altså ikke sige, at blot 

fordi den ene medarbejder sidder bagved i lastrummet, godtgør det, at man kan få afgiftsfritagelse.  
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Der er også et krav om, at vareladet eller -rummet, hvis der er tale om en kassevogn, skal være større end 

kabinen. Man kan altså ikke bruge en ombygget stationcar, da netop denne type ikke vil overholde det sidste 

krav.  

For mandskabsvogne er der endvidere krav med hensyn til, hvad disse må benyttes til. Således står der i 

loven, at disse køretøjer kun må anvendes til kørsel til og fra arbejdsstedet med materialer og værktøj, samt 

befordring af de personer der arbejder på arbejdsstedet. Mandskabsvognene må i lighed med de andre 

kategorier, der er fritaget for afgift, ikke benyttes til privat befordring. Med andre ord må man altså ikke 

benytte en sådan mandskabsvogn til f.eks. at køre rundt til møder med kunder og øvrige 

forretningsforbindelser. Endnu et krav for mandskabsvogne er, at virksomhedens navn tydeligt skal være 

malet på køretøjet, ligesom man ikke kan få fritagelse for afgift, hvis køretøjer af samme fabriksmærke med 

et lignende karrosseri markedsføres som et køretøj til privat befordring. Den sidste lov er endnu en 

tydeliggørelse af, at man ikke ønsker, at almindelige biler skal kunne betragtes som mandskabsvogne, for at 

ejeren på den måde kan undgå at betale afgift, og så bruge bilen til formål, der ikke er hensigtsmæssige.  

 

Køretøjer der udelukkende benyttes til at trække andre køretøjer eller andre redskaber, der ikke er omfattet af 

REGAL § 1, er også fritaget for registreringsafgift, jf. REGAL § 2, punkt. 9. Dette gælder også for køretøjer, 

der udelukkende skal anvendes til at trække andre køretøjer eller redskaber, der er omfattet af REGAL § 1, 

hvis blot disse som følge af en af de andre regler i REGAL § 2 er fritaget for afgift.  

REGAL § 2 indeholder også regler der siger, at et køretøj der hovedsageligt er indrettet til og bliver benyttet 

som arbejdsredskab, ikke skal pålægges registreringsafgift.  

Sættevogne og påhængsvogne der udelukkende benyttes til godstransport samt ved tilladelse til særlig 

transport af elever med afsluttet uddannelse, kan også fritages. Påhængsvogne der udelukkende anvendes til 

beboelse og ikke kan anvendes til personbefordring, fritages også for afgift. Det kan for eksempel komme 

cirkusartister til gode, da disse oftest bor i en vogn af denne slags. Kunstnere der turnerer rundt, må siges at 

blive tilgodeset af denne fritagelse for afgift, da reglen medfører at også campingvogne er fritaget for 

registreringsafgift. 

 

REGAL § 2 nævner endvidere nogle små grupper, der er undtaget for afgifter, blandt andet El køretøjer, 

testbiler til handicappede mv.  

Hvis et køretøj ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse, vil det skulle betale afgift efter 

reglerne i REGAL § 4-6, som gennemgås senere.  

 

REGAL § 3, stk. 2 handler om, at afgiften nedsættes ved køb af dieseldrevne varebiler, der udleder under 

5 milligram partikler pr kilometer. Disse får et fradrag på 3.500 kr. Med denne lov har man, sandsynligvis, 

ønsket at få købere til at gå efter en mere miljøvenlig dieselbil som følge af den megen fokus på miljø og 
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global opvarmning. Rent praktisk skal man for at komme under grænsen have installeret et partikelfilter på 

bilen. Dette partikelfilter koster naturligvis ekstra, og det er den ekstra pris, det må formodes, at man ønsker 

udlignet eller i hvert fald udjævnet, for at få folk til at køre mere miljøvenligt. Der står desuden i lovens stk. 

3, at filteret skal være monteret af fabrikken, hvor bilen er produceret, eller af virksomheden der importerer 

køretøjet. Denne regel er højst sandsynligt opstået, for at folk ikke selv skal installere noget, der egentligt 

ikke virker, alene for at kunne få et højere fradrag. Desuden kan man sige, at der skal svares afgift lige så 

snart, bilen kommer til landet, og hvis man vil have fradraget, bør filteret være monteret. Fradragene gælder 

kun i årene fra 2007 - 2011, og kun hvis der er tale om nye biler, der skal afgiftsberettiges.  

 

4.5 Afgiftssatser 

REGAL § 4 foreskriver, hvordan afgiften af køretøjer beregnes. Loven foreskriver regler for både 

motorcykler og andre køretøjer, men i det følgende gennemgås reglerne for motorcykler ikke, da det primært 

er biler, der er relevante for virksomheder.  

Loven skriver, at der skal betales 105 % af de første 79.000 kr. (2012-niveau) af bilens afgiftspligtige værdi 

og 180 % af resten af bilens afgiftspligtige værdi.  

Et eksempel på dette kunne se således ud. 

  

    
Bilens afgiftspligtige værdi: 300.000 
    
105 % af de første 79.000 82.950 
180 % af resten 397.800 
Registreringsafgift i alt 485.750 
    

 

Bilen i ovenstående eksempel vil altså komme til at koste (300.000 + 485.750) 785.750 kr. at få 

indregistreret i Danmark. Beløbsgrænserne reguleres hvert år med 2 % plus den af finansministeren 

offentliggjorte tilpasningsprocent. Efter tillæg af procenterne reguleres beløbet op til nærmeste 100 kr. 

Reglen for dette fremgår af REGAL § 4, stk. 9 

Afgiftssatsen kan reguleres, jf. REGAL § 4, stk. 11, hver måned på baggrund af prisudviklingen for 

personbiler kontra udviklingen i priser generelt. Satserne har dog ikke været ændret siden februar 2005.  

 

Beregning er dog ikke så simpel, som ovenstående kunne antyde. REGAL § 4, stk. 2 giver for eksempel et 

fradrag på 4.000 kroner for hver kilometer, en benzinbil kører mere end 16 kilometer pr. liter. Reglen er den 

samme for dieselbiler, men her er grænsen 18 kilometer pr. liter. Denne regel skal, i lighed med nogle af de 

tidligere regler, ses i sammenhæng med den verserende miljødebat, og fradraget er således opstået for at gøre 
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miljøvenlige biler billigere i Danmark. Registreringsafgiften på nye biler kan dog, jf. REGAL § 4, stk. 6 ikke 

blive under 20.000 kr. efter fradrag af ovenstående, hvilket også må siges at være ret svært at komme ned på.  

For at understøtte dette yderligere er REGAL § 4, stk. 3 også indføjet. Denne foreskriver, at biler der kører 

mindre end de ovenstående henholdsvis 16 og 18 kilometer pr. liter brændstof, får en stigning på 1.000 

kroner pr. kilometer. Således vil ejeren af en dieselbil, der kun kører 12 kilometer på literen, skulle betale 

6.000 kr. ekstra i forhold til, hvis bilen havde kørt 18 kilometer på literen.  

Hvor langt et køretøj kører pr. liter opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse 

personbiler. I denne står der, at reglerne opgøres efter EU regler og afrundes til 1 decimal.  

 

REGAL § 4, stk. 5 forhøjer afgifter for nye biler uden to airbags, hvilket giver mening, i og med at man 

forsøger at straffe køretøjer, der ikke har udstyr til sikkerhed, som man forventer, er standardudstyr i de 

fleste andre biler. Afgiften forhøjes med 7.450 kr., såfremt der slet ikke er airbags, og med halvdelen 3.725 

kr., såfremt der kun er 1 airbag i bilen.  

 

4.5.1 Brugte biler 

Afgiften på brugte biler som der skal betales registreringsafgift af, beregnes på samme måde som på nye 

biler. Fradragene der er beskrevet ovenfor, nedsættes dog procentvis med samme sats som bilens endelige 

værdi, inkl. afgift, er faldet i forhold til, hvis bilen havde været ny. Importerer man en brugt bil, der kan 

købes i Danmark for 80.000 kr., mens den fra ny havde kostet 300.000 kr., så vil fradragene kun kunne 

udgøre (80.000/300.000) 26,7 %, da det er den andel af bilens nyværdi, som ejeren køber bilen for.  

 

Hvis den brugte bil, der skal afgiftsberigtiges, er under 1 år, kan afgiften opgøres som afgiften, hvis bilen var 

ny, det vil sige med den afgiftspligtige værdi bilen har haft fra ny, med et fradrag på 1 % pr. 1000 kilometer, 

som bilen har kørt, efter den første gang blev indregistreret eller taget i brug. Fradraget kan dog ikke være 

mere end 2 % af afgiften for de første 3 måneder samt 1 % i de efterfølgende måneder, alt efter hvor gammel 

bilen er. For en bil, der for eksempel har kørt 20.000 kilometer, men kun er 7 måneder gammel, ville afgiften 

umiddelbart kunne nedsættes med 20 %, men grundet alderen kan afgiften kun nedsættes med 10 % (6 % for 

de første 3 måneder samt 4 % for de efterfølgende 4 måneder). Havde bilen kun kørt 7.000 kilometer, ville 

registreringsafgiften kun kunne nedsættes med 7 %.  

 

Hvis der er tale om køretøj, der tidligere har været benyttet til formål, der har gjort, at den ikke har været 

registreringspligtig, eller hvis køretøjet har været fritaget for at betale registreringsafgift, gives der endvidere 

et fradrag på 5.000 kr., hvis bilen har været brugt i mere end 2 måneder og har kørt mere end 5.000 

kilometer. Det fremgår af REGAL § 4, stk. 10. 
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For at kunne opgøre hvor gammel den brugte bil er, har man i REGAL § 4, stk. 8 fastslået, at bilens alder 

regnes fra første registrering. Hvis bilen ikke har været indregistreret, og ibrugtagningsdatoen ikke kan 

fastslås, siger man, at bilen er taget i brug fra det øjeblik, den er fremstillet.  

 

Demo-biler er et emne, der bliver debatteret meget for tiden. Problemstillingen omkring disse biler er, at de 

danske bilforhandlere leaser biler i en kortvarig periode for derefter at sælge bilen til kunden som en demo-

bil. Det har den konsekvens at registreringsafgiften på bilen opgøres som på en brugt bil, og dermed ikke til 

de listepriser som nye biler beregnes efter. Bilfabrikanterne sælger således biler billigere til Danmark end til 

andre lande, for at modsvare den høje registreringsafgift. For nye biler beregnes registreringsafgiften på 

baggrund af de ”officielle” salgspriser fra fabrikken, og nedslaget som fabrikken giver, bliver således ikke 

fradraget i grundlaget for registreringsafgift. Men når bilen er brugt, er det fakturaprisen, altså den pris som 

bilforhandleren giver, der bliver afgørende for, hvilken registreringsafgift der skal betales.  

Der er dog nogle meget specifikke regler for demo-biler, og SKAT har i 2011 igangsat større kontrol med 

bilforhandlerne for at sikre at disse overholder reglerne
8
, ligesom tidligere nævnte lovforslag i 2012 forsøger 

at gøre op med denne beregning. 

 

4.5.2 Varebiler 

REGAL § 5 skriver, at man kan ”nøjes” med en afgift på 0 %. af de første 16.900 kr. og 50 % af resten af 

bilens værdi, såfremt bilen har en tilladt totalvægt på under 4 tons, og at dette køretøj utvivlsomt er indrettet 

til godstransport.  

Kigger man på internettet, kan man f.eks. se på Mercedes‟ hjemmeside
9
, at en Mercedes Vito Ekstra Lang 

har en tilladt totalvægt på 3.050 kg, og derfor er en bil, der kan gå ind under kategorien for køretøjer, der kan 

afgiftsberigtiges efter REGAL § 5. Endvidere kan man på Volkswagens hjemmeside
10

 se, at hele kataloget 

med kassevogne alle har en tilladt totalvægt på under 4.000 kg, og derfor opfylder de alle forudsætningen for 

at kunne afgiftsberigtiges efter REGAL § 5. 

 

Tager man udgangspunkt i den samme bil som tidligere beskrevet og antager, at denne vil kunne opfylde 

kravene om at være utvivlsomt indrettet og konstrueret til godstransport, vil afgiften, jf. REGAL § 5, altså 

komme til at se således ud:  

 

 

 

                                                 
8
 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/04/27/072522.htm  

9
 www.mercedes-benz.dk, under transportere 

10
 http://www.volkswagen-erhvervsbiler.dk/  

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/04/27/072522.htm
http://www.mercedes-benz.dk/
http://www.volkswagen-erhvervsbiler.dk/
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Bilens afgiftspligtige værdi: 300.000 
    
0 % af de første 16.900 0 
50 % af resten 141.550 
Registreringsafgift i alt 141.550 
    

 

Som ovenstående viser kan man altså spare (485.750 - 141.550) 344.200 kr. på den samme bil, alt efter 

hvordan den er indrettet, og dermed også afhængigt af hvad bilen skal anvendes til.  

Jf. stk. 2 i samme lov er der en yderligere lempelse for biler med en tilladt totalvægt på over 2,5 tons, hvis 

denne bil er åben bag til, altså en form for pickup eller ladbil, eller er uden sideruder eller udskæring til 

siderude i bilens venstre side bag førersædet. For sådanne køretøjer udgør afgiften 0 %. af de første 34.100 

kr. og 30 % af resten. Hvis man igen henfører dette til bilen med en afgiftspligtig værdi på 300.000 kr., vil 

dette medføre følgende:  

 

    
Bilens afgiftspligtige værdi: 300.000 
    
0 % af de første 34.100 0 
30 % af resten 79.770 
Registreringsafgift i alt 79.770 
    

 

Hvis et køretøj af en sådan type, som beskrevet i REGAL § 5 stk. 2., endvidere har en tilladt totalvægt på 

over 3 tons, kan afgiften maksimalt udgøre 56.800 kr. 

 

REGAL § 5, stk. 3 foreskriver endvidere, at biler som betaler registreringsafgift efter denne paragraf, ikke 

må benyttes til befordring af personer uden for førerrummet, kun såfremt der er tale om medarbejdere i 

virksomheden, der skal fragtes ud til en arbejdsplads sammen med det medbragte materiel. Det er således 

ikke tilladt at afgiftspålægge en bil efter § 5 i REGAL, og så bagefter bruge den til personbefordring i 

lastrummet.  

Også biler der pålægges afgift efter REGAL § 5 kan opnå en nedsættelse i afgiften, såfremt de kører mere 

økonomisk end gennemsnittet. Således er der et fradrag på 4.000 kr. pr. km, man kører mere end henholdsvis 

16 km for benzinbiler og 18 km for dieselbiler.  

Såfremt der ikke er airbags, omtalt som sikkerhedspuder i REGAL, forhøjes afgiften med 7.450 kr., loven 

afviger her ikke fra reglerne for almindelige personbiler. Det samme gælder for brugte biler, der får nedsat 

afgiften med den forholdsmæssige værdi, som bilen er blevet mindre værd.  
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Hvis en bil ikke længere bliver anvendt til formål, der godtgør, at afgiften har været beregnet efter de i 

REGAL § 5 skrevne regler, skal bilen i stedet afgiftsberigtiges efter reglerne i § 4, som tidligere er beskrevet. 

Det vil sige, at hvis en virksomhed vælger at sætte sæder i lastrummet på en kassevogn, vil det betyde, at 

man skal svare den fulde afgift på køretøjet, dog vil afgiften blive lempet med den afgift, der i forvejen er 

blevet betalt. For biler med en tilladt totalvægt på over 3 tons kan nedsættelsen af afgiften dog højest udgøre 

56.800 kr.  

 

Det er forholdsvis nyt, at afgifterne er, som de er. Indtil 2007 hed afgifterne 95 % i stedet for de 50 %, hvis 

varebilen var under 2 tons, mens den hed 30 % for alle varebiler med en tilladt totalvægt på over 2 tons. Man 

skærpede altså loven i 2007 og satte afgifterne op på store varebiler, men satte samtidig afgiften ned på de 

mindre varebiler, hvilket er sket ud fra et ønske om at få flere virksomheder til i højere grad at købe mindre 

biler til medarbejdernes erhvervsmæssige brug blandt andet af hensyn til miljøet.  

 

4.6 Afgiftspligtig værdi 

REGAL § 8 redegør for, hvordan man kommer frem til den afgiftspligtige værdi. Loven foreskriver således, 

at det er køretøjets almindelige værdi inklusive merværdiafgift (moms), der skal lægges til grund for 

beregningen af registreringsafgift. Værdien af bilen skal være inklusive minimum 9 % i forhandleravance. 

Hvis det konstateres, at dette ikke er opfyldt, eller man kan se, at bilen er blevet faktureret på anden måde for 

at nedsætte afgiftsgrundlaget, kan SKAT tilsidesætte sådanne faktureringer og dermed inddrage hele prisen 

som afgiftsgrundlaget. Såfremt bilerne handles i en anden valuta end den danske krone, er det op til 

skatteministeren at fastsætte regler herfor.  

 

Udstyr købt til bilen skal der også betales afgift af, dog kan radioudstyr under 1.000 kr. udelades fra 

afgiftsgrundlaget. Udstyr kan endvidere udelades, såfremt det ikke monteres af den sælgende virksomhed, 

men alene medfølger til salget.  

 

Det vil sige, at der kan være en del at spare for virksomheder, hvis for eksempel man køber en bil, får den 

indregistreret, og så derefter monterer eksempelvis klimaanlæg i bilen. På den måde sparer man en stor del af 

omkostningen til netop klimaanlægget. Af andet ekstraudstyr på hvilket man ville kunne spare penge, kan 

nævnes, lydanlæg, fælge og dertilhørende dæk, navigationsanlæg, anhængertræk og så videre. Det er dog 

vigtigt at ekstraudstyret monteres andetsteds end hos sælgeren for at kunne undgå registreringsafgift.  
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Den afgiftspligtige værdi kan nedsættes, hvis køretøjet har blokeringsfrie bremser, elektronisk 

stabiliseringsprogram, samt hvis bilen har fået 5 stjerner i en særlig europæisk sikkerhedstest (Euro NCAP 

testen).  

Det er dog et krav, at udstyret er monteret på fabrikken eller af importørvirksomheden. Alt dette fremgår af 

REGAL § 8, stk. 7 og 8. Her gives rabat til biler, der giver en ekstra sikkerhed til køberen, for på den måde 

måske at kunne bidrage til færre fatale ulykker i trafikken.  

4.6.1 Op/nedvejning af biler 

Hvis en bil er registreret før 25. april 2007 i udlandet, men for første gang skal registreres i det danske 

Centralregister for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, vil afgiften 

blive beregnet som beskrevet i § 5 (0 % af de første 16.900 kr. og 50 % af resten). Der er dog et tillæg i dette, 

i og med at bilen må forventes også at skulle bruges til noget privat. Således skal ejeren selv tage stilling til, 

hvorvidt bilen skal tillægges afgift med de ovenstående 50 % samt en årlig løbende afgift, der betales efter 

vægtafgiftslovens § 20 a, stk. 2 med satsen for varebiler med en tilladt totalvægt på mellem 2 tons og 2,5 

tons.  

 

Den anden mulighed ejeren kan vælge, er i stedet, at bilen tillægges 95 % af den afgiftspligtige værdi (over 

det afgiftsfrie beløb) og dermed slippe for at betale yderligere afgift.  

 

Hvis man ændrer i den tilladte totalvægt på en bil, og dette gøres i en sådan grad, at der skiftes fra en klasse 

over i en anden, bliver registreringsafgiften revurderet, og man kan risikere at skulle betale en ny afgift, man 

får dog godtgørelse af den del af registreringsafgiften, man allerede har betalt, det sker forholdsmæssigt, alt 

efter hvor meget bilen er værd i forhold til den første indregistrering i Danmark.  

 

4.7 Privatbenyttelse (papegøjeplader) 

Såfremt bilen er blevet pålagt afgift efter REGAL § 4, vil privat benyttelse af bilen ikke medføre nogen 

konsekvens rent afgiftsmæssigt, da en virksomhed i sådanne tilfælde allerede vil have betalt den maksimale 

afgift.  

Har man i stedet fået sit køretøj afgiftsberettiget efter REGAL § 5, er der som udgangspunkt lagt op til, at 

bilen skal benyttes til erhvervsmæssigt henseende, hvilket har den effekt, at bilen vil køre på gule plader. 

Derfor skal man betale en yderligere afgift, en privatbenyttelsesafgift.  
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På SKAT‟s hjemmeside
11

 fremgår det under motorsektionen, at man ved registrering af en bil, der skal 

bruges til både erhvervsmæssig samt privat anvendelse, vil få udleveret de såkaldte papegøjeplader, der skal 

fungere som en indikation til myndighederne om, at man har betalt den rigtige afgift, og derfor har lov til at 

benytte bilen privat.  

Papegøjepladerne er et forholdsvist nyt tiltag i Danmark, selvom de tidligere har været benyttet.  

For nogle år siden kunne man slet ikke se forskel på de biler, der gerne måtte anvendes til privat kørsel, og 

de biler der kun måtte anvendes til erhvervsmæssig kørsel, da begge typer var forsynet med gule plader. Det 

forsøgte man at ændre på ved at indføre et særligt klistermærke, der så således ud:  

                                                      

Klistermærket skulle anbringes på indersiden af bagruden for at gøre det nemmere for SKAT at opdage, når 

der blev snydt med afgifterne. Efter et par års benyttelse valgte man at ændre holdning igen og fra 

01.01.2009 indføre papegøjeplader, der ser således ud:  

 

 

 

Dette er en klar forbedring af ordningen. Klistermærkerne gav en udfordring, dels fordi det kunne være for 

nemt at snyde med disse, og overføre klistermærket mellem forskellige biler, dels fordi nogle biler havde en 

bagrude med film, der gjorde, at man ikke kan se igennem denne, og derfor var ejeren nødt til at anbringe 

klistermærket udvendig på bilen, hvilket klistermærket ikke kunne holde til over en længere periode.  

Den afgift der som sagt skal betales, hvis man anvender bilen privat, hedder som tidligere nævnt en privat 

benyttelsesafgift, og denne fremgår af loven om vægtafgift. 

På SKAT‟s hjemmeside kan man finde en tabel, hvor man kan se hvor meget, der skal betales i afgift: 
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Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 

1998 og til og med 24. april 2007 

Registreret første gang den 25. 

april 2007 eller senere 

Til og med 2 tons 900 kr. 5.040 kr. 

Over 2 til og med 3 tons 5.040 kr. 5.040 kr. 

Over 3 til og med 4 tons 5.040 kr. 15.000 kr. 
 

Som det ses, deles afgiften op alt efter, om bilen er registreret før eller efter juni måned i 1998, samt om 

bilen er registreret før eller efter 24. april 2007. Hvis bilen er anskaffet før juni 1998, skal man slet ikke 

betale privat benyttelsesafgift.  

 

Er bilen købt i perioden fra juli 1998 til 24. april 2007, skal der betales enten 5.040 kr. eller 900 kr. om året 

for at måtte benytte bilen til private formål. Efter den 25. april er satserne ændret således, at man nu skal 

betale enten 5.040 kr. eller 15.000 kr. alt efter, hvor stor en tilladt totalvægt bilen har. Ændringen i april 2007 

skyldes, at mange mennesker købte biler på gule plader for så at nedveje dem, så den tilladte totalvægt kom 

under 2 tons og på den måde slippe med en billig årlig afgift til staten. Det fremgår af samme årsag af 

SKAT‟s hjemmeside, at nedvejede biler ikke er omfattet af den lave privatbenyttelsesafgift. Endvidere må 

man sige, at det virker, som om SKAT har forsøgt at få folk til at holde op med at køre privat i biler med en 

tilladt totalvægt på over 3 tons, ved at hæve den årlige afgift fra 5.040 kr. til 15.000 kr.,  muligvis fordi dette 

ikke er forsvarligt i et miljømæssigt henseende.  

 

Ovenstående tabel viser taksterne, hvis man udelukkende kører privat i bilen på papegøjeplader. Det er 

således en lempelse, der gør, at man slipper med det halve i privat benyttelsesafgift, såfremt man også 

benytter bilen til erhvervsmæssige formål. Det vil sige, at f.eks. en selvstændig erhvervsdrivende kun vil 

skulle betale 2.520 kr. om året, hvis vedkommende benytter sin kassevogn til både private og 

erhvervsmæssige formål.  

Selve afgiften fremkommer af Vægtafgiftslovens § 2, hvor der står, at køretøjer på gule plader der ikke 

udelukkende anvendes til erhvervsmæssigt brug, og som er registreret efter 1998, skal betale en 

privatbenyttelsesafgift.  

Men hvornår definerer man så kørsel som værende privat i afgiftsmæssig henseende? Vægtafgiftslovens § 2 

stk. 2 foreskriver, at køretøjet anses som værende benyttet privat, når brugeren af køretøjet ikke anvender 

dette i forbindelse med sin virksomhed, eller hvis medarbejderen ikke er forpligtet af sin arbejdsgiver til at 

anvende køretøjet i arbejdsøjemed. Nærlæser man forarbejdet til loven, kan man se, at formålet med denne 

lov, da den blev ændret i 1998, hvor privatbenyttelsesafgift blev indført, var fra politikernes side, at skabe en 

sammenhæng mellem afgifter, moms og skat, således at ting, der skatte- og momsmæssigt anses for at være 

privat, også skulle tælle som værende erhvervsmæssigt i afgiftsmæssig forstand.  
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I en kendelse fra 2005
12

, var Landsskatteretten inde og tage stilling til, hvad der kunne anses for 

erhvervsmæssig kørsel.  

 

En ansat (A), havde anskaffet sig et køretøj af mærket Citroen Xsara Picasso Van 2,0 HDI (se bilag 1). Bilen 

var i forbindelse med registreringen blevet anset som en varevogn, hvorfor denne blev registreret med gule 

plader. A ønskede kun at betale halv privatbenyttelsesafgift, mens SKAT krævede fuld privatbenyttelsesafgift. 

A var ansat som serviceteknikker, og fik ved ansættelse mulighed for at få en firmabil stillet til rådighed.  

 

Kendelsen faldt ud til klagerens (A) fordel. Dette skete blandt andet fordi A‟s arbejde var af en sådan 

karakter, at det var nødvendigt med en varevogn, herunder al det udstyr, der skulle transporteres med ud til 

kunder. Endvidere udtalte Landsskatteretten, at man anså det som en nødvendighed, at A havde en bil til 

rådighed, da dette fremgik af ansættelsesaftalen, også selvom A oprindeligt havde fået tilbudt at få en 

firmabil stillet til rådighed.  

Ud af dommen kan man altså konkludere, at selvom reglerne virker forholdsvis stramme, hvis man ønsker at 

slippe med det halve i afgift, så er der plads til, at man kan træffe valg ud fra almindelig fornuftig tankegang. 

Endvidere ses det, at det er behovet for varebilen, samt arbejdsgiverens krav om et køretøj der kan anvendes 

i arbejdstiden, der er afgørende for, om en person kan nøjes med kun at betale 50 % af 

privatbenyttelsesafgiften.  

 

4.8 Konstruktion og indretning 

Hvis man skal kigge nærmere på, hvad SKAT anser som en varebil, der utvivlsomt er indrettet og 

konstrueret til godstransport, er man nødt til at kigge nærmere på, hvad der står skrevet i deres vejledninger, 

samt hvilke domme der har været på området.  

I punktafgiftsvejledningen der er tilgængelig på SKAT‟s hjemmeside, har SKAT selv kommenteret på, hvad 

de mener, er afgørende for, om konstruktionen kan opfattes som værende til godstransport. Man starter med 

at redegøre for, at teksten er fremkommet på baggrund af tidligere afgørelser samt administrativt fastsatte 

regler. Desuden har Færdselsstyrelsen og Justitsministeriet lavet en bekendtgørelse om detailforskrifter for 

køretøjers indretning og udstyr, og denne er der også skelet til om end kun i begrænset omfang. Man har 

altså forsøgt at tage hensyn til øvrige specialisters synspunkt i forsøget på at lave reglerne så retfærdige som 

muligt.  

 

Hvis der er tale om en bil, der tidligere har været registreret, vil man i vid udstrækning se bort fra denne 

registrering, hvilket betyder, at selvom en bil tidligere har været registreret som en personbil, er det ikke 
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nødvendigvis ensbetydende med, at den igen vil blive betragtet som personbil, hvis der f.eks. har været 

ombygning af bilen, og den på denne baggrund skal afgiftsberettiges på ny.  

Den første betingelse der nævnes, er, at en synsvirksomhed skal have godkendt bilen som en varebil, hvilket 

virker logisk, da de er den første vurderende enhed, der kan tage stilling til bilens beskaffenhed.  

4.8.1 Åbent varelad 

Når der er tale om en bil med et åbent varelad, kigger man på vareladets længde for at kunne danne sig en 

holdning til, om det virker sandsynligt, at vareladet overhovedet kan bruges til at fragte gods. Der står ingen 

steder i loven, hvad mindstemål skal være, men flere domme har vist, at et varelad under 120 cm i vid 

udstrækning taler for, at bilen mere er en personbil, end den er en varebil.  

Hvis ladet går ind under førerhuset, tælles den del af ladet ikke med under de 120 cm, og der måles ud fra 

den kortest mulige distance, hvilket vil sige, at hvis f.eks. bagklappen på vareladet hælder skråt udad, vil der 

blive målt fra bunden af vareladet.  

Endvidere er det et krav, at vareladet skal have en ensartet flade over udstrækningen. Man giver dog 

tilladelse til, at den sidste del kan fraviges, hvis det skyldes specielle installationer, f.eks. hvis man har 

bygget et rum til reservehjul eller lignende.  

4.8.2 Hard top  

En bil med hard top kan godt godtages som en bil, der skal anvendes til erhvervsmæssig godstransport, 

såfremt toppen kan tages af.  

Desuden skriver SKAT, at Færdselsstyrelsen i deres vejledning til synsvirksomheder har givet grønt lys for, 

at der ikke behøves adskillelse mellem førerrum og varerum i en varebil med overdækket varelad, som f.eks. 

en hard top, mens der for en bil med et lukket varerum er krav om dette. En sådan adskillelse kan bestå af 

f.eks. trådgitter, metalplade, træplade eller en plade af plastic.  

4.8.3 Lukkede varebiler  

Også for lukkede varebiler gælder hovedreglen om, at varerummet skal være over 120 cm. Derudover 

forventes det, at varerummet er mindst 60 cm høj. Vejledningen foreskriver, at de 120 cm skal kunne måles i 

60 cm højde. Det vil sige at der skal kunne stå en kasse 120 cm lang og 60 cm høj i varerummet.  

Der må ikke være foranstaltninger bag førersædet, der gør det muligt at indsætte yderligere sæder, disse 

regler gælder også seler, askebægre og så videre. Man må ikke kunne befordre personer uden for 

førerrummet.  

Taget på varebilen må ikke være af en sådan type, at det kan forskydes eller foldes sammen, det er dog tilladt 

at have et tag, der er gennemskinneligt, når blot det ikke er gennemsigtigt.  

Hvis der er vinduer bag førersædet, skal de være i fast forbindelse med karrosseriet hele vejen rundt, de må 

ikke kunne åbnes.  
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Der skal være en bagklap i kassevognen, med mindre særlige omstændigheder umuliggør dette, hvorved der 

så skal være en sidedør.  

Gulvet i lukkede kassevogne skal være i samme plan i hele lastrummet, med mindre man har brug for særlige 

installationer til brug for specielle anordninger. SKAT skriver dog også, at det ikke er helt så væsentligt, at 

gulvet er plant i varerummet, når blot alle anordninger til brug for personbefordring er fjernet.  

 

En af de kendelser der ligger på området for varevogne, er SKM2002.53.LSR. 

I denne sag havde SKAT anført, at man ikke anså en Chrysler Wrangler Jeep, type 9 S for værende et 

køretøj, der kunne afgiftsberigtiges efter REGAL § 5, men derimod skulle betale afgift efter § 4 i 

registreringsafgiftsloven.  

 

Debatten i denne sag gik på, hvorvidt lastrummet var stort nok til at kunne anses for at være indrettet 

udelukkende til erhvervsmæssig befordring af gods. Der var i sagen tale om en jeep, der ved import til 

Danmark blev ombygget, således at bilen fik et bagagerum på 102,5 cm, mens bredden var på 145 cm på det 

bredeste sted.  

Klager argumenterede for, at der ikke noget sted i loven står, at varerummet skal have en bestemt størrelse, 

men blot at det er indrettet således, at der lægges op til, at bilen vil blive anvendt til godstransport. 

Argumentet i denne henseende gik også på, at virksomheder vil have forskelligt incitament til at anskaffe sig 

forskellige biler for at transportere gods, da det ikke økonomisk og i miljømæssigt henseende, kan betale sig 

at have store køretøjer, såfremt dette ikke er nødvendigt.  

Næste argument var, at SKAT tidligere var kommet med en vejledning, hvori man sagde, at varerummet blot 

skulle være længere end førerrummet, en forudsætning som den omtalte jeep levede op til.  

Anklagers advokat mente heller ikke, det kunne være rigtigt, at andre lignende biler var blevet godkendt til at 

køre med gule plader, ligesom han fandt det uacceptabelt, at biler med mindre varerum, var blevet 

accepteret som erhvervsmæssige køretøjer.  

Tiltalte, SKAT, gjorde gældende, at man i den konkrete sag havde vurderet, at bilen ikke var indrettet på en 

sådan måde, at den kunne afgiftsberigtiges efter reglerne i REGAL § 5. Blandt andet gjorde man gældende, 

at der var to kasser i varerummet, som personer rent faktisk kunne sidde på, hvis de ville.  

Landsskatteretten gav SKAT medhold i det argument, at varerummet var af en meget begrænset størrelse, og 

det var endda opmålt med et førerrum, hvor man ikke kunne justere førersædet frit. Man pointerede 

endvidere, at man ikke kunne tillægge det, at andre lignende biler var blevet godkendt, da der er tale om en 

konkret vurdering fra gang til gang.  

 

Af ovenstående dom må man konkludere, at SKAT i nogen udstrækning har lov til at vurdere biler, som de 

har lyst til. Reglen siger blot, at køretøjet skal være indrettet utvivlsomt til erhvervsmæssig godstransport, og 



Side 28 af 83 

 

det gør, at SKAT kan tillægge forskellige ting mere eller mindre værdi, efter behag. Når man så alligevel har 

lavet en form for vejledning, og der her lægges op til, at et varerum over 120cm ofte vil kunne give udslag i, 

at køretøjet kan anses for at skulle betale afgift efter REGAL § 5, er det sandsynligvis fordi, man har ønsket 

at gøre det en smule lempeligere for ansøger. Men det bliver stadigvæk kontrolleret, hvilken type bil der skal 

betales afgift af, og det faktum at der i ovenstående sag er tale om en jeep, der ikke er et særligt økonomisk 

køretøj, taler for, at SKAT har haft en formodning om, at det lige så meget har været for ejerens egen skyld, 

at virksomhedens valg er faldet på en sådan bil.  

 

Endvidere kan det læses af dommen, at det faktum at der var hjulkasser i varerummet, og at de var betrukket 

med tæppe, således at det faktisk til dels ville være muligt at sidde på dem, også har haft en indflydelse på 

Landsskatterettens kendelse.  

 

Dommen viser, at det som før pointeret er meget vigtigt for virksomheder, at de overvejer, hvilken type bil 

det er, de skal ud at anskaffe, for det kan have en stor indflydelse på, hvilken afgift man ender med at skulle 

betale. Hvis man overvejer f.eks. at købe et køretøj, hvor sælgeren skal bruge bilen til at transportere 

salgsvarer og demonstrationsmodeller, bør man overveje at anskaffe sig en decideret kassevogn frem for en 

stationcar, med mindre denne stationcar er i en sådan fatning, at den kan gå under reglerne i REGAL § 5. 

 

4.9 Privates køb af gulpladebiler 

I afgiftsmæssig henseende skelnes i princippet ikke mellem hvorvidt bilen skal anvendes til private eller 

erhvervsmæssige formål.  

 

En privatperson kan således vælge at anskaffe sig en gulpladebil, alene med den konsekvens at der skal 

betales privatbenyttelsesafgift og at man som følge af kravet om, at bilen utvivlsomt skal være indrettet til 

godstransport, giver afkald på nogle ting, f.eks. sæder bagtil.   

Privatpersoner kan både få en gulpladebil med 50 % „s afgift og med 30 % „s afgift, så længe reglerne om 

indretning mv. overholdes.   

 

4.10 Delkonklusion 

Registreringsafgift er ikke noget nemt område at blive klog på. Som med så mange andre love, er der næsten 

ikke en regel, uden der er en undtagelse. Når dét så er sagt, er det meget vigtigt at virksomheder holder fokus 

på området, for der kan være penge at spare, og hvis man som ejer af en virksomhed ikke tænker sig om, kan 

man risikere at skulle betale en højere afgift, blot fordi man har valgt det forkerte køretøj.  
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I et forsøg på at simplificere regler omkring registreringsafgift, er der udarbejdet nedenstående oversigt. 

Denne indeholder reglerne for nye køretøjer:  

 

Almindelig gulpladebiler 
Totalvægt under 2,5 ton 0 kr. af de første 16.900 kr. og 50 % af den resterende del. 
Totalvægt over 2,5 ton 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30 % af den resterende del. 
Totalvægt over 3,0 ton Afgiften kan højest udgøre 56.800 kr. 
Inspiration er hentet fra www.tax.dk 

 

  

http://www.tax.dk/
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5. Moms 

Reglerne for virksomheders muligheder for fradrag af moms skal findes i momsloven (ML).  

I det følgende gennemgås primært reglerne for fradrag og således ikke de mere generelle regler for moms 

herunder for eksempel, hvornår der skal afregnes moms, hvem der skal afregne moms med videre.  

Endvidere gennemgås den momsvejledning, der er tilgængelig på SKAT‟s egen hjemmeside (www.skat.dk).  

Den første relevante paragraf for biler er § 37 i momsloven.  

5.1 Fuld fradragsret 

ML § 37 handler om fuld fradragsret, og i den paragraf står der, at registrerede virksomheder har ret til fuldt 

fradrag for momsen på indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til momspligtige formål. Der 

må dog ikke være tale om indkøb af varer og tjenesteydelser, som er fritaget for afgift, jf. ML § 13. 

Paragraffen omhandler forskellige ydelser som f.eks. lottospil, forsikring, bankvirksomhed mv. Opgaven vil 

ikke komme nærmere ind på, hvilke fritagelser der er tale om, men blot konstatere, at der findes sådanne 

fritagelser i denne paragraf, som man som virksomhed og selvstændig erhvervsdrivende skal være 

opmærksom på.  

 

I ML § 37, stk. 1 er kravene blot, at varen eller ydelsen skal være indkøbt af virksomheden, ligesom den 

indkøbte vare skal benyttes til erhvervsmæssige formål. Kigger man i momsvejledningen, kan man se, at det 

ikke har nogen betydning, hvorvidt der sælges varer til Danmark eller til udlandet. Det vil altså sige, at 

selvom der er tale om en virksomhed, der udelukkende sælger varer til udlandet og derfor ikke har nogen 

salgsmoms, så har man stadigvæk ret til fradrag i købsmomsen, når blot der er tale om, at virksomheden 

skulle have afregnet udgående afgift, såfremt varesalget var sket i Danmark. Grunden til dette skal nok 

findes i, at Danmark er en del af EU, og derfor kan man ikke ”straffe” de danske virksomheder, der sælger til 

udlandet ved at nedsætte deres fradrag. Et andet argument er, at det ikke ville være særlig fornuftigt at nægte 

fradrag, da man på den måde ville nedsætte incitamentet for at sælge til udlandet, hvilket højest sandsynligt 

ville forværre handelsbalancen kraftigt. 

 

Har man en bil, der er anskaffet udelukkende til erhvervsmæssig kørsel, og består virksomhedens aktivitet 

udelukkende af noget, der skal afregnes salgsmoms af, vil man altså kunne fradrage hele momsen ved 

anskaffelse, ligesom man vil kunne fradrage al moms på løbende udgifter til drift (benzin, vedligeholdelse, 

forbedringer med videre).  

 

Er der tale om en anskaffelse af en gulpladebil til brug i virksomheden vil det også være ensbetydende med 

anskaffelsen af et driftsmiddel. Momsvejledningen siger her, at købsmomsen kan fradrages. Det eneste krav 
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er, at driftsmidlet kun bruges i virksomheden, og at det udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, 

som ikke må være fritaget jf. allerede omtalte ML § 13. 

 

5.2 Delvis fradragsret 

ML § 38 handler om delvis fradragsret. Denne paragraf foreskriver, at hvis en virksomhed har 

fradragsberettigede formål og formål der ikke er fradragsberettigede, kan der kun foretages fradrag for en 

forholdsmæssig del af momsen. Den forholdsmæssige andel skal gøres op efter omsætningen. Et eksempel 

på dette kunne være 

 

Momspligtigt salg 3.000.000  

Momsfrit salg 2.000.000  

Salg i alt 5.000.000  

    

Momspligtig andel af salg 60 % 

 

I dette tilfælde vil der altså være fradrag for 60 % (3.000.000 ud af 5.000.000) af momsen ved anskaffelse af 

en bil, der skal anvendes til begge aktiviteter i virksomheden. Anvender virksomheden kun bilen til de 

momspligtige formål, vil der fortsat være fuld fradragsret. Man kan altså sagtens se bort fra, hvordan 

fordelingen er, når blot bilen anvendes i den del af virksomheden, hvor der skal pålægges salgsmoms ved 

fakturering.  

 

Hvis en virksomhed anvender køretøjet til formål, der ikke er relevante for virksomheden, forstået på den 

måde at de ikke tillægger virksomheden nogen værdi, herunder privat kørsel i køretøjet, da opgøres 

momsfradraget alene som den del af afgiften, der svarer til virksomhedens brug efter en skønsmæssig 

ansættelse. SKAT kan kræve, at virksomheder med forskellige aktiviteter fører særskilt regnskab med disse 

aktiviteter, og på baggrund af dette kan momsen så fordeles.  

 

Momslovens § 41 kommer dog med nogle skærpelser til fradragsretten, når emnet vedrører biler. Hvor både 

§ 37 og 38 i ML har været generelt om varer og ydelser, er her en lov, der er lavet specifikt til biler, 

antageligvis fordi dette er et område, hvor der nemt kunne være anledning til spørgsmål og uenighed mellem 

skatteyder og SKAT. 

 

I ML § 41 står der, at den afgift der vil være ved køb af et vare- eller lastmotorkøretøj med en tilladt 

totalvægt på ikke over 3 tons, kun kan fradrages, såfremt køretøjet alene anvendes til fradragsberettigede 

formål i virksomheden.  
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Man har her været inde og slå fast, at hvis virksomheden anskaffer sig en mindre bil (totalvægt på 3 tons 

eller derunder), og denne anvendes enten privat eller til aktiviteter, hvor virksomheden ikke skal afregne 

salgsmoms grundet varens/ydelsens art, kan man ikke fradrage momsen af disse. Momsvejledningen nævner 

også, at der er forskellige argumenter, som taler for, om der er fradragsret. Nedenstående oversigt samler 

disse argumenter og overskueliggør dem:  

 

Argumenter imod fradragsret Argumenter for fradragsret 

Vare-/lastvognen benyttet til transport mellem virksomhedens 

faste adresse og privat bolig. 
Vare-/lastvognen forsynet med 

værktøj og lignende. 

Vare-/lastvognen anvendt til anden kørsel, herunder til 

momsfrie aktiviteter. 

Der afskrives skattemæssigt fuldt ud 

på køretøjet, som fuldt ud benyttes 

erhvervsmæssigt. 

Vare-/lastvognen brugt til kørsel mellem privat bolig og 

skiftende arbejdssteder. 

 

Brugeren af vare-/lastvognen beskattes af værdien af fri bil.  

Der eksisterer en indgået aftale mellem virksomheder eller den 

selvstændige erhvervsdrivende og brugeren om privat 

benyttelse. 

 

Kilde: Momsvejledningen J.2.4.1. Vare-/lastvogne - anskaffelse § 41, stk. 1. 

 

Stk. 2 i ML § 41 handler om driften af de samme køretøjer, fortsat med en tilladt totalvægt på under 3 tons. 

Denne foreskriver, at der kan tages fuldt fradrag for driften af disse køretøjer.  

 

Man kan sige, at mens man på den ene side har været inde at skærpe ved at fjerne momsfradraget på køb, har 

man omvendt gjort det lidt lempeligere ved at sige, at virksomheden så i stedet har fuldt fradrag for den 

daglige drift af varevognen. SKAT begrunder selv det fulde fradrag med både et praktisk hensyn, samt et 

hensyn til det manglende fradrag jf. ML § 41. Dette betyder med andre ord, at hvis en virksomhed eller en 

selvstændig erhvervsdrivende anskaffer sig en gulpladebil på under 3 tons, og anvender den privat eller til 

andre aktiviteter, hvor der ikke skal afregnes salgsmoms, så mister vedkommende fradragsretten for 

købsmomsen i forbindelse med anskaffelsen, men beholder fradragsretten for de løbende udgifter, så som for 

eksempel reparation og vedligeholdelse samt brændstof med videre. Dog skal man være opmærksom på, at 

omkostninger til en hardtop på en ladvogn skal behandles på samme måde som selve anskaffelsen af 

køretøjet.  

 

Ovenstående understøttes af en meddelelse fra SKAT
13

. Af denne meddelelse fremgår, at SKAT fastholder, 

at der er fuld fradragsret for driftsudgifterne for vare-/lastvogne under 3 tons, når disse anvendes blandet. 

                                                 
13
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Dette gælder også uanset den skattemæssige behandling. Nedenfor er opsummeret, hvornår der er fuld 

fradragsret for købsmomsen i forbindelse med driftsudgifter
14

: 

 

 Køretøjet er med i virksomhedsordningen, og indehaveren beskattes af værdien af fri bil. 

 Køretøjet er ikke med i virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den 

erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter. 

 Køretøjet er ikke med i virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den 

erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. 

 Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker 

skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de faktisk dokumenterede 

udgifter pr. kørt km.  

 Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker 

skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. 

ML § 41 berører også området vedrørende leje. Således står der i ML § 41, stk. 3, at hvis der er tale om et 

køretøj med blandet anvendelse, der lejes, så gives der fuld fradragsret for driften. Dette er også gældende, 

selvom vare-/lastvognen kun anvendes delvis i den momsregistrerede virksomhed. Der gives også 1/3 

fradragsret af momsen på selve lejen.  

Stk. 4 i samme paragraf foreskriver, at det er et krav, for at virksomheden skal kunne fradrage moms, som 

skrevet i stk. 2 og stk. 3, at den har en omsætning, der overstiger registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt, jf. 

ML § 49, stk. 1. Det er således ikke muligt at registrere en virksomhed blot med det formål at have fri bil i 

den og dermed få fradrag for omkostningerne.  

 

5.3 Ingen fradragsret 

Momslovens § 42 oplyser om nogle af de ting, der ikke gives fradrag for. I stk. 1, pkt. 7 kan man se, at 

personmotorkøretøjer med en indretning til befordring af ikke mere end 9 personer hører under den kategori, 

der ikke gives fradrag for. Så nemt kan man dog ikke sige, at fradragsretten er afstukket. Stk. 4 i samme 

paragraf skriver således, at hvis virksomheden lejer personmotorkøretøjet over en periode på mere end 6 

måneder og minimum anvender dette køretøj mere end 10 % til fradragsberettigede formål, så har 

virksomheden ret til at fradrage en særlig del af afgiften.  

 

Måden man opgør den del af momsen, der kan fradrages, er ved at tage 25 % af det grundlag, der står i ML § 

42, stk. 5. Kigger man der, ses det, at grundlaget opgøres som 2 % pr. måned af den registreringsafgift, der er 
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betalt for køretøjet de første 3 år fra køretøjets første indregistrering, samt 1 % pr. måned de efterfølgende år. 

Hvis et køretøj har været brugt inden, der foretages registrering hos de danske myndigheder, eller hvis der er 

usikkerhed om registreringstidspunktet, regner man køretøjets første registrering fra fremstillingstidspunktet.  

Hvis man ikke kan fastslå, hvor stor registreringsafgiften har været, kan man i stedet opgøre grundlaget som 

55 % af udlejers anskaffelsessum inklusive afgifter og andet. Af momsvejledningen fremgår det, at fradraget 

medgives, uanset om køretøjet benyttes delvis privat, hvilket vil sige til kørsel mellem hjem og arbejdssted. 

Virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at dokumentere omfanget af 

kørslen til momspligtige formål, men skal kunne godtgøre, at mindst 10 % af anvendelsen sker til 

momspligtige formål. Derfor anbefales det, at virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende fører 

kørebog for dermed at kunne dokumentere den korrekte anvendelse over for SKAT. 

Ovenstående kan godt virke en smule uoverskueligt, men er det i princippet ikke. Et eksempel kunne se 

således ud:  

 

En virksomhed ønsker at leje en bil. Bilen skal lejes over en 3-årig periode, og bilen er i forvejen 2 år 

gammel. Der er tale om en bil til 300.000 kr. inklusive afgifter med videre. Afgiften er 150.000 kr. 

Lejen består alene af leje af selve bilen, og dækker således ikke over drift eller andet. Lejen er sat til 10.000 

kr. eksklusive moms pr. måned. Momsen, der oftest beregnes af udlejer, kan opgøres således for det første 

år: 

 

Betalte afgifter 150.000  
    
2 % heraf 3.000  
    
25 % heraf 750 

 

Virksomheden vil altså kunne fratrække 750 kr. i moms om måneden det første år, de lejer bilen.  

Fra år 2 og fremover er bilen over 3 år gammel, og derfor falder den afdragsberettigede moms. Det betyder, 

at den fradragsberettigede moms efter det første år opgøres således: 

 

Betalte afgifter 150.000  
    
1 % heraf 1.500  
    
25 % heraf 375 

 

Den fradragsberettigede moms vil altså falde til det halve, fordi bilen er over 3 år gammel.  
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5.3.1 Leasing/leje af biler fra udlandet 

Efter en dom fra EU-domstolen (EF-domstolen på daværende tidspunkt) er det blevet slået fast, at en tysk 

virksomhed kan udleje dansk indregistrerede biler til danske virksomheder og opkræve tysk moms. Dette er 

en fordel for de danske virksomheder, da den tyske stat giver momsrefusion til udenlandske virksomheder. 

Det vil altså sige, at en dansk virksomhed, der lejer en dansk indregistreret bil af et tysk selskab, kan få 

refunderet den fulde moms uanset anvendelsen. Den tyske regering har dog i 1999 ændret på reglerne, 

således at interessentskaber og personligt ejede virksomheder kun har fradrag for halvdelen af momsen, hvis 

køretøjet ikke anvendes 100 % erhvervsmæssigt. Der er dog fortsat tale om en langt lempeligere lovgivning 

set i forhold til den danske.  

 

Der kan her være en stor fordel for virksomheder. En virksomhed der vil give ansatte lov til at køre privat i 

en bil, kan altså stadigvæk trække den fulde moms fra ved lejen af køretøjet. Omvendt må man sige, at det 

forpligter selskabet til at leje bilen, og det er ofte mere omkostningsfuldt i det lange løb set i forhold til, hvis 

virksomheden selv købte bilen. En decideret sammenligning af, hvilken løsning der er mest økonomisk, 

består af mange parametre, men sikkert er det, at det er en situation, der er værd at overveje for danske 

virksomheder.  

 

5.4 Ændret anvendelse 

Når man kigger på ændret anvendelse af et investeringsgode, herunder gulpladebiler med en anskaffelsespris 

eksklusiv moms på over 100.000 kr., beskriver ML § 43, at der skal ske en regulering af fradragsretten, når 

anvendelsen af investeringsgodet ændres. Med regulering menes ændringen i det fradrag, som virksomheden 

eller den selvstændige erhvervsdrivende har opnået i forbindelse med anskaffelsen (=købsmomsen). Denne 

regulering sikrer, at fradragsretten tilpasses eventuelle ændringer inden for en bestemt periode.  

Reguleringen skal jf. ML § 43, stk. 3, nr. 1 ske, når en virksomhed eller den selvstændige erhvervsdrivende 

har opnået fuld fradragsret i forbindelse med anskaffelse af eksempelvis en gulpladebil til udelukkende 

erhvervsmæssig brug, og ændrer brugen, så gulpladebilen også anvendes privat eller til ikke momspligtige 

formål. I dette tilfælde er virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende nu berettiget til et mindre 

fradrag.  

 

Er det modsatte tilfældet, altså at virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende nu er berettiget til et 

større fradrag som følge af, at anvendelsen af den købte gulpladebil har ændret sig fra privat til 

erhvervsmæssig brug, skal der også ske en regulering, jf. ML § 43, stk. 3, nr. 2. 

ML § 44 fortæller noget om reguleringsperioden. Jf. § 44, stk. 1 er der for gulpladebiler, i paragraffen omtalt 

som driftsmidler, fastsat en regulerings-periode på 5 år. Reguleringsperioden regnes fra gulpladebilens 
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anskaffelsesår, og inkluderer ligeledes regnskabsåret, hvor selve anskaffelsen er sket. Dette betyder med 

andre ord, at når reguleringsperioden er overstået, kan virksomheden eller den selvstændige 

erhvervsdrivende tage gulpladebilen ud til momsfrie formål. Her tænkes blandt andet på privat anvendelse, 

og dette uden at det vil få momsmæssige konsekvenser. 

 

For at se nærmere på, hvordan selve reguleringen foregår i det enkelte regnskabsår, skal man have fat i ML § 

44, stk. 2. Denne foreskriver, at der for en gulpladebil (driftsmiddel) foretages en regulering med en femtedel 

af det afgiftsbeløb, som er betalt i forbindelse med anskaffelsen. Det betyder, at det beløb som reguleres, er 

det momsbeløb, som virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende har haft fradragsret for. Det har 

ikke nogen betydning, om der oprindeligt er opnået fuld eller delvis fradragsret. 

Ovenstående kan umiddelbart virke en smule uoverskueligt, hvilket dog ikke nødvendigvis er tilfældet. Et 

eksempel på sådan en regulering kunne se således ud:  

En virksomhed anskaffer sig en gulpladebil i februar 2000, hvor virksomheden medregnede 50.000 kr. til 

købsmomsen. Ved anskaffelsen skulle gulpladebilen anvendes fuld erhvervsmæssigt, men fra og med 2003 

anvendes den også delvis privat. Der skal i dette tilfælde reguleres 20.000 kr. Nedenfor ses selve 

beregningen. 

 

Fradrag ved anskaffelsen kr 50.000

Reduktion med 1/5 af fradraget for 

hvert regnskabsår, jf. ML § 44, stk 

År 2000 kr 10.000

År 2001 kr 10.000

År 2002 kr 10.000 kr 30.000

Reguleringsbeløb kr 20.000

 

 

Som ovenstående eksempel viser, svarer reguleringen til et udsving på 40 % (20.000/50.000) i forhold til 

fradragsprocenten ved anskaffelsestidspunktet. Havde denne procentsats været mindre end 10 %, ville 

virksomheden ikke være forpligtet til at regulere fradragsretten. Dette som følge af, at reguleringen dermed 

falder ind under bagatelgrænsen på mindre end 10 %, omtalt i ML § 44, stk. 3. 

 

Det er for virksomheder vigtigt, at man opbevarer dokumentation for den fradragede købsmoms, således at 

man til hver en tid er i stand til at foretage regulering. Endvidere ses det ofte ved virksomhedssalg, at køber 
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overtager momsreguleringsforpligtelsen, hvilket under normale omstændigheder ikke udgør nogen 

økonomisk risiko, idet køber antagelsesvis anvender driftsmidlerne på samme måde som sælger. Dog er det 

vigtigt for køber at være informeret omkring sælgers anvendelse af biler, idet sælger ellers kan komme til at 

betale en del af momsen for anskaffelsen tilbage 

 

5.5 Anvendelse af køretøj  

Hvordan skal man så finde ud af, hvordan man rent faktisk anvender sit køretøj? I nogle tilfælde vil det nok 

være forholdsvist simpelt, mens der i andre tilfælde kan være elementer, der både taler for og imod.  

SKAT har i deres momsvejledning oplistet nogle ting, som de mener taler imod fradragsret, hvis der er tale 

om små køretøjer, og begrænset fradragsret, hvis køretøjet har en tilladt totalvægt på over 3 tons.  

SKAT skriver, at hvis køretøjet bliver brugt til transport mellem virksomheden og den ansattes private bolig, 

medfører dette, at virksomheden mister sin fradragsret til momsen. Det samme gælder, hvis køretøjet 

benyttes til kørsel mellem bopæl og skiftende arbejdspladser. En medarbejder kan altså ikke tage 

kassevognen med hjem for at køre ud til en af virksomhedens andre adresser dagen efter blot fordi dette vil 

være nemmere.  

 

Der er i vejledningen en tydelig sammenhæng mellem de skatte- og momsmæssige regler.  Det nævnes 

f.eks., at hvis brugeren af bilen beskattes af fri bil, vil det som udgangspunkt tale for, at virksomheden mister 

sin fradragsret, hvilket giver mening forstået på den måde, at det er meget svært for en virksomhed at 

argumentere for, at køretøjet kun bruges i erhvervsmæssig henseende, hvis medarbejderen samtidig beskattes 

af fri bil. SKAT tilføjer dog selv, at man er nødt til at gå ind og vurdere fra sag til sag, om den kørsel der 

skattemæssigt ses som kørsel i privat øjemed, også skal ses som privat i momsmæssig henseende. SKAT har 

altså åbnet en lille dør her, der gør, at det rent faktisk ville kunne lade sig gøre, at en medarbejder bliver 

beskattet af fri bil, samtidig med at virksomheden kan få fradrag for momsen.  

 

Der er nogle faktorer, der peger mod, at virksomheden har ret til fradrag for momsen ved anskaffelse af et 

køretøj. Hvis motorkøretøjet er indrettet med værktøj og andre erhvervsmæssige remedier, eller hvis 

medarbejderen på sin private bopæl har en del af virksomhedens lager liggende i tilfælde af, at denne kan 

blive kaldt ud til akutte reparationsarbejder med videre, kan dette lempe SKAT‟s syn på sagen, da man i det 

tilfælde kan se det fornuftige og forsvarlige i at tillade, at medarbejderen så tager køretøjet med sig hjem.  

En anden faktor der taler for, at virksomheden skal have fradrag for momsen, er skattemæssig afskrivning på 

køretøjet. Det vil sige, at der også her er en sammenhæng mellem de forskellige regelsæt.  
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5.5.1 Specialindrettede køretøjer  

I 2008 blev vedtaget en bekendtgørelse til momsloven, der gjorde, at kørsel i køretøjer med en tilladt 

totalvægt på under 3 tons, hvor der er trukket moms ved anskaffelsen, blev gjort lempeligere.  

F.eks. er det nu tilladt at køre mellem hjem og arbejde, når blot der er tale om et specialindrettet køretøj. 

Hvad der så kan anerkendes som et specialindrettet køretøj, kan være lidt svært at definere. Momsmæssigt 

lægger reglerne sig dog op af de skattemæssige regler, og det gennemgås senere i afhandlingen, hvad der 

skal til for, at et køretøj anses for at være specialindrettet. Der henvises til afsnittet ”Specialindrettede 

gulpladebiler”, under området de skattemæssige problemstillinger.  Følgende afsnit vil dog se på, hvilke 

sager der har været vedrørende specialindretning af køretøjer set fra et momsmæssigt aspekt.  

 

Hvis man er i den situation, at køretøjet anses som specialindrettet, giver det fradragsret på momsen, såfremt 

der er et relevant erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på denne specielle måde, samt at den 

specialindrettede bil er nødvendig for at medarbejderen kan udføre sit arbejde. Man kan ikke give en sælger 

værkstedsbilen med hjem, blot fordi han ikke har noget andet at køre i den pågældende dag. Dette vil betyde 

momsmæssige konsekvenser for virksomheden. 

 

At det er tilladt at køre mellem hjem og arbejde, når man har et specialindrettet køretøj, bliver bekræftet i et 

bindende svar fra skatterådet fra 2008
15

. 

 

En virksomhed bad om bindende svar på, om kørsel mellem medarbejderens private bopæl og virksomhedens 

adresse i henholdsvis 1, 2 og 3 dage ville påvirke virksomhedens ret til fradrag for momsen på køretøjet.  

Det blev oplyst, at der var tale om et specialindrettet køretøj, der oftest skulle bruges til at køre mellem 

skiftende arbejdspladser. Medarbejderen ville som udgangspunkt køre direkte ud til en kunde, videre til den 

næste og så hjem igen. Det oplystes dog, at medarbejderen fra tid til anden var nødt til at tage arbejdet med 

hjem til virksomhedens faciliteter, derefter køre hjem, for så at køre ud til virksomheden dagen efter igen, og 

dermed lejlighedsvis køre mellem hjem og arbejde i virksomhedens køretøj.  

 

Skatterådet gjorde gældende, at reglerne var ændret således, at virksomhedens ansatte frit kan køre mellem 

hjem og arbejde, uden at dette har indflydelse på fradragsretten af momsen, når blot der er tale om et 

specialindrettet køretøj.  

 

Skatterådet går i ovenstående bindende svar overhovedet ikke ind, og tager stilling til, om den ansattes kørsel 

sker som et led i virksomhedens forretningsmæssige begrundelse.  
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Specialindrettede køretøjer er noget af det, man skal være opmærksom på i fremtiden, da reglerne for disse er 

gjort væsentligt lempeligere. Ovenstående dom viser tydeligt, at man vil give lov til noget mere end 

sædvanligt, blot fordi der er tale om specialindrettede køretøjer.  

 

En anden afgørelse
16

 der handler om specialindrettede køretøjer, handler om retten til at bibeholde fradrag 

for moms ved anskaffelse af et specialindrettet køretøj, såfremt dette anvendes til kørsel til et fitnesscenter.  

 

Sagen handlede i korte træk om en person, der var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde for 

virksomheden. Den ansatte led af ryggener, og derfor havde virksomheden i samarbejde med den ansattes 

fagforening fastsat et arbejdsprogram, der skulle hjælpe den ansatte. Programmet var tilrettelagt sådan, at 

den ansatte i arbejdstiden - 1 time dagligt - skulle køre i fitnesscenter for at udføre nogle øvelser, der med 

tiden skulle kunne hjælpe på rygsmerterne. 

 

SKAT ville oprindeligt ikke give fradrag for momsen, idet man ikke mente, at kørslen kunne anses for at være 

erhvervsmæssigt begrundet. Man anså heller ikke kørslen for at være indbefattet af reglen om de 1.000 

kilometer, det er tilladt at køre som svinkeærinder mellem hjem og arbejde, netop fordi denne kørsel blev 

foretaget fra virksomheden, og efter endt træning blev der kørt tilbage til virksomheden igen.  

Skatterådet anlagde dog en anden holdning til sagen. Uden at uddybe det bekræftes det, at kørsel til og fra 

fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af arbejdsskader kan ses som erhvervsmæssig kørsel i 

momslovens forstand.  

 

Det er en lidt speciel situation, der omhandles i ovenstående afgørelse. Oftest anlægger SKAT og skatterådet 

den samme holdning til tingene, men det er ikke tilfældet i denne sag. Det fremgår af udskrifterne, at der har 

været et møde, og det må antages, at det er på dette møde, at man har fået en overbevisning om, at kørslen er 

til gavn for virksomheden, og derfor har et erhvervsmæssigt relevant formål.  

Argumentet for at give fradrag må være det, at det i høj grad er i virksomhedens interesse igen at få en fuldt 

arbejdsdygtig medarbejder, da denne vil kunne yde mere for virksomheden, og derfor være med til at skaffe 

bedre profit i virksomheden.  

 

Et andet argument i denne sag kunne være at se tingene fra et mere menneskeligt og samfundsmæssigt 

aspekt. Personer der bliver mere eller mindre invalide, er en belastning for samfundet, idet disse personer 

skaber store omkostninger til blandt andet arbejdsløshedsunderstøttelse med videre. Derfor kan man sige, det 

er en god ide for SKAT at støtte virksomhederne så meget som muligt i at hjælpe deres medarbejdere tilbage 
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på ret fod ved egen hjælp, og derfor kan en manglende villighed til at give fradrag grundet denne slags kørsel 

ende med at blive dyrere for staten, end hvis man tillader kørslen uden at fjerne fradraget.  

 

5.5.2 Kørsel mellem hjem og arbejde  

Udvidet fradrag ved specialindrettede køretøjer er dog ikke det eneste, der er blevet løsnet op på omkring 

kørsel mellem hjem og arbejde. Som tidligere nævnt medførte kørsel mellem hjem og arbejde, at der ikke 

kunne fradrages moms, men nu gives der tilladelse til undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 

gange på et år, forstået som 12 på hinanden følgende måneder. Dette gælder både for specialindrettede og 

almindelige gulpladebiler.  

Det skal dog ikke forstås sådan, at man bare kan tage bilen hjem, når det passer medarbejderen. Udover at 

tilladelsen kun gælder undtagelsesvis, så gælder det også, at kørsel mellem hjem og arbejde kun må ske, 

såfremt bilen den efterfølgende dag skal anvendes i erhvervsmæssig henseende, f.eks. hvis en sælger skal ud 

på en messe dagen efter eller på flyrejse mv.  

Reglen tillader også, at køretøjet kan fragte medarbejderen hjem efter møder med videre, men SKAT 

præciserer i den forbindelse, at det vil tælle dobbelt, såfremt bilen både benyttes til at køre hjem til 

medarbejderens privatbolig før og efter et evt. møde. Et eksempel kan sættes op, hvor en lønmodtager kører 

hjem i en almindelig gulpladebil for at køre til et endagskursus den følgende dag og hjem igen til 

privatboligen efter kurset. Dette vil tælle for 2 af de 25 dage. Kørslen, jf. denne regel, kræver derfor stor 

bevågenhed for at man kan sikre sig, at grænsen på de 25 dage ikke overskrides.  

Skulle der forekomme en overskridelse, vil dette få momsmæssige konsekvenser for virksomheden eller den 

selvstændige erhvervsdrivende. Det er vigtigt at huske på, at foregår der undtagelsesvis kørsel mellem hjem 

og arbejde i en almindelig gulpladebil, må der ikke køres svinkeærinder i tilknytning til kørslen. 

 

5.5.3 Skiftende arbejdspladser  

Det er også blevet tilladt at køre ubegrænset mellem virksomhedens faste driftssted og skiftende 

arbejdspladser i ikke specialindrettede køretøjer endda uden, at der skal være en særlig erhvervsmæssig 

begrundelse for dette. Her afviger momsreglerne lidt fra de skattemæssige regler, når det gælder en 

almindelig gulpladebil, idet der er en såkaldt 60-dages regel inden for de skattemæssige områder, en regel 

der ikke opereres med inden for moms. Ønsker man at få uddybet 60-dages reglen, henvises til afsnittet 

omkring skattemæssige problemstillinger, herunder ”60-dages reglen”.  

 

Kravet for at kørslen mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan lade sig gøre i en almindelig gulpladebil, 

er ud over at medarbejderen skal have et lager eller, at køretøjet skal være forsynet med værkstøj, at 
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virksomheden skattemæssigt har ret til at afskrive på køretøjet, samt at medarbejderen skal være oplyst om, 

at denne ikke har ret til at benytte køretøjet privat.  

 

Om skiftende arbejdssteder skriver SKAT: 

 

”Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejde i den momsregistrerede virksomheds tjeneste, men uden for 

virksomhedens faste forretningssted. Ved bedømmelsen af om der køres mellem skiftende arbejdssteder, er 

det ikke afgørende, hvor lang arbejdsperioden er det enkelte sted, eller hvor mange arbejdssteder den 

pågældende har, men kun om det er forskellige arbejdssteder uden for virksomhedens faste 

forretningsadresse. Det centrale kriterium for, om der foreligger skiftende arbejdssteder, er arbejdets - 

fagets - karakter. Der skal være tale om arbejdssteder, der skifter geografisk på grund af arbejdets karakter, 

fordi arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset.” 

 

Der er altså ikke noget krav om, hvor lang tid man skal være de forskellige steder for, at det kan opfattes som 

skiftende arbejdssteder. Det der er vigtigt, er at medarbejderen, rent geografisk skal køre fra et sted til et 

andet, ligesom der lægges vægt på arbejdets karakter. Det skal altså være den slags arbejde, hvor man for 

eksempel kommer ud, laver et stykke arbejde og først vender tilbage, når kunden igen bestiller et stykke 

arbejde udført. SKAT har på den måde forsøgt at lukke for, at tilladelsen skal blive udnyttet ved, at 

medarbejderen har arbejde forskellige steder inden for virksomheden, og på den måde kan køre rundt 

forskellige steder, da dette ikke anses som værende erhvervsmæssig kørsel.  

 

5.5.4 Mad i arbejdstiden  

Endvidere er det fra 2008 blevet tilladt at køre ud og spise eller hente mad, når blot dette sker i arbejdstiden. 

Kravet om at det skal ske i arbejdstiden, må forventes at være indsat for at undgå, at medarbejdere der har 

køretøjer med hjem fra arbejde, i forbindelse med en af de forskellige ovenstående løsninger kører ud, og 

henter mad i virksomhedens bil. Omvendt giver man altså lov til, at virksomheden både kan give mad til sine 

medarbejdere, men også, at virksomheden kan få medarbejderne til selv at hente maden. Dette kan for 

virksomhederne eller den selvstændige erhvervsdrivende betyde økonomisk tidsbesparelse, hvis man har en 

arbejdsdeadline, som skal overholdes. Sker kørslen uden for arbejdstiden i en almindelig gulpladebil vil det 

betyde, at der er tale om privat kørsel. Dette vil få momsmæssige konsekvenser. Sker kørslen uden for 

arbejdstiden og i et specialindrettet køretøj, vil der være tale om et svinkeærinde og skal dermed indgå i 

1.000 km pr. år, som opgøres ved privatkørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel (svinkeærinder). 
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5.5.5 Vagtordning  

Hvis en medarbejder er med i en vagtordning, anses det ud fra et momsmæssigt aspekt ikke som privat 

kørsel, når denne tager et køretøj med hjem. Virksomheden mister altså ikke sin fradragsret, blot fordi 

medarbejderen tager sit køretøj med hjem. Der er dog krav knyttet til vagtordningen, når denne sker i en 

almindelig gulpladebil.  

 

Det skal således være ud fra et forretningsmæssigt behov, at der køres hjem i køretøjet. Med det menes der, 

at man ikke bare kan oprette en vagtordning, hvis der i princippet ikke er noget at have en vagtordning for.  

 

Motorkøretøjet der skal benyttes i vagtordningen, skal naturligvis være forsynet med det nødvendige 

værktøj, der gør, at medarbejderen kan udføre det arbejde, der vil være påkrævet, uden først at skulle forbi 

virksomhedens adresse. Derudover skal medarbejderen, af virksomheden have fået et klart forbud mod at 

benytte bilen i privat øjemed. For at SKAT skal kunne kontrollere, at der er tale om en reel vagtordning, er 

der også krav om, at virksomheden skal have udarbejdet en vagtplan, ligesom det er et krav, at det 

rapporteres når der har været udkald. SKAT får på den måde en mulighed for at konstatere, hvorvidt 

vagtplanen blot er oprettet for at medarbejderen kan køre hjem i bilen eller ej. I denne vagtplan skal det også 

fremgå, hvilket køretøj der er brugt til de forskellige vagter.  

 

Endeligt er der krav om, at medarbejderen der er på vagt, skal være i tjeneste hele vagtperioden. Det vil altså 

sige, at der er et krav om, at medarbejderen skal kunne opfylde sin vagt, det kan ikke nytte noget, at han af 

forskellige årsager ikke har mulighed for at besvare et opkald. Som eksempel nævner SKAT selv, at det er 

tilladt for den vagthavende medarbejder at deltage i for eksempel familiefester og andre enkeltstående 

begivenheder, når blot der er tale om et arrangement, der foregår inden for et rimeligt område, så 

medarbejderen forholdsvist hurtigt kan komme ud til kunden.  

Omvendt nævner SKAT, at f.eks. en fast ugentlig fodboldtræning ikke er tilladt, mens man har vagt, og at en 

sådan aktivitet vil medføre, at momsfradraget forsvinder. Der er altså nogle muligheder, der vil forsvinde for 

medarbejderen, såfremt han deltager i vagtordningen. De netop gennemgåede krav til vagtordningen når 

denne sker i en almindelig gulpladebil, gælder ikke for specialindrettede gulpladebiler. Sker vagtordningen i 

en specialindrettet gulpladebil, er der således ikke noget krav, som skal overholdes.  

 

Vagtordningen gælder ikke kun for virksomheder med henholdsvis produktion eller handel med varer. 

Servicevirksomheder kan efter en kendelse fra 1999 også få fuld fradragsret for momsen på anskaffelsen af 

et køretøj, der anvendes i en vagtordning. I kendelsen
17

 fastslog momsnævnet at det faktum, at en 

                                                 
17

 SKM2008.252.LSR 

 



Side 43 af 83 

 

naturgasvirksomhed, tilbage i 1990, fik fradrag for momsen på anskaffelse af biler, havde den betydning, at 

også virksomheder under servicesektoren kunne få fuldt fradrag for momsen, såfremt bilen med en tilladt 

totalvægt på under 3 tons blev benyttet i en vagtordning.  

 

Sagen handlede om en virksomhed, der havde aktivitet som et vikarbureau. Det var primært 

landbrugsvikarer, samt vikarer til byggebranchen der var ansat i virksomheden. For at være ansat skulle 

man have en bil privat, da arbejdets karakter nødvendiggjorde, at man havde et transportmiddel. Derudover 

fik nogle af medarbejderne en bil stillet til rådighed, og det var retten til at fradrage moms af dette køretøj, 

der skulle findes en afgørelse på i Landsskatteretten. Virksomheden havde oplyst, at medarbejderne havde 

lov til at tage køretøjerne med hjem, men til gengæld havde skrevet under på, at køretøjet ikke måtte bruges 

privat. Endvidere blev der ført kørselsregnskab, der kunne dokumentere, at over 90 % af bilens kørsel var 

erhvervsmæssigt. Virksomheden begrundede endvidere, at den resterende del også var erhvervsmæssigt, blot 

ikke dokumenteret, da det kun var kørslen ud til kunder, der blev dokumenteret, da denne type kørsel skulle 

viderefaktureres. De medarbejdere der kørte i en af virksomhedens biler, var sjældent på virksomhedens 

adresse, og når de alligevel fra tid til anden kørte til virksomhedens forretningssted, skete dette kun for at 

hente nyt udstyr til brug for arbejdet samt eventuelle møder med videre.  

 

Retsmedlemmerne var, med tre stemmer mod en, enige om, at virksomheden havde løftet sin bevisbyrde for, 

at køretøjerne udelukkende var anvendt til erhvervsmæssig kørsel, og gav derfor virksomheden ret til fradrag 

for den fulde moms i forbindelse med anskaffelse af køretøjerne. 

 

Der er her tale om en ret speciel dom, som kan tænkes at få betydning for mange andre virksomheder. Som 

nævnt tidligere fremgår det af ML § 41, stk. 1, at der som udgangspunkt ikke er fradrag for momsen på 

køretøjer med en tilladt totalvægt på under 3 tons. Det vil altså sige, at det er op til virksomhederne at bevise, 

at køretøjet anvendes udelukkende til erhvervsmæssig brug.  

 

De tre retsmedlemmer der dømte til fordel for virksomheden, lagde vægt på, at de mente medarbejderen 

kunne anses for at have skiftende arbejdssteder, og de gange hvor medarbejderen rent faktisk kørte fra sin 

private bopæl til virksomhedens adresse, skete dette alene med en erhvervsmæssig begrundelse, for eksempel 

fordi medarbejderen skulle bruge nye handsker, dragter eller en højtryksrenser til brug for næste kunde, som 

medarbejderen skulle ud til. Der blev også lagt vægt på, at man fandt det dokumenteret, at køretøjet var af en 

sådan stand, at det umiddelbart ikke talte for, at køretøjet kunne anvendes privat, da det var fremlagt af 

virksomheden, at der altid var udstyr med mere i bilen.  
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De tre medlemmer havde altså fået tilstrækkelig dokumentation for, at køretøjet kun blev anvendt til 

erhvervsmæssig kørsel og det endda på trods af, at virksomheden ikke havde været i stand til at udføre en 

100 % detaljeret kørebog.  

 

Det sidste retsmedlem var uenig, netop fordi vedkommende ikke fandt, at kørebogen var tilstrækkeligt 

udført, ligesom denne ikke fandt, at bilen var specialindrettet, og derfor blev kørsel mellem hjem og arbejde, 

virksomheden uvedkommende, og dermed ikke erhvervsmæssigt begrundet.  

 

Som sagt er der tale om en kendelse, der kan få stor betydning for andre virksomheder. Især det faktum at 

medarbejderen har lov til at have virksomhedens køretøj stående på sin egen hjemadresse hele året rundt, 

selvom bilen ikke er decideret specialindrettet, er noget, der er set før, uden at dette har betydet, at 

virksomheden har mistet sit fradrag for købsmomsen. I princippet kan man sige, at medarbejderen kan køre 

på ferie i bilen på de gule plader, det kræver blot, at han piller arbejdstøj og arbejdsudstyr ud af bilen og så 

rengør den. Det vil så give et problem, når han skal aflevere kørselsregnskab, men som der også er anført i 

dommen, så er det tilladt at have en difference, som der ikke er lavet kørselsregnskab på, og derfor ikke 

overvejende er sandsynliggjort, at denne er erhvervsmæssig. I et af eksemplerne i dommen havde en bil kørt 

22.230 kilometer i en periode over 20 måneder.  

Kørselsregnskabet godtgjorde, at i hvert fald de 20.148 kilometer kunne henføres til erhvervsmæssig kørsel, 

da dette var, hvad man havde viderefaktureret til kunder, mens de sidste 2.082 kilometer ikke var 

dokumenteret nogen steder. Det giver altså omkring 100 kilometer om måneden, som medarbejderen kan 

køre i privat henseende, uden at retten nødvendigvis tillægger dette nogen værdi.  

Man kan selvfølgelig sige, at en del af de 100 kilometer også vil være den sporadiske kørsel, som 

medarbejderen foretager for at få nyt udstyr, ligesom virksomheden selv skrev, at der også blev foretaget 

køreture til for eksempel en smed for at få repareret udstyr, og derfor vil det nok være begrænset, hvor meget 

der rent faktisk kan køres privat, men så længe der kun er tale om oplysninger, som ikke kan dokumenteres 

direkte, så giver det også en lille mulighed for at snyde systemet. Overraskende er det i hvert fald, at 

Landsskatteretten har godkendt et kørselsregnskab, der ikke er fuldstændigt.  

 

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at de tre medlemmer også har haft andre argumenter for at tillade 

momsfradraget, hvorfor det kan betvivles, hvorvidt et kørselsregnskab med en sandsynliggørelse af 91 % af 

de kørte kilometer alene vil være fyldestgørende som dokumentation for, at køretøjet kun er anvendt 

erhvervsmæssigt.  
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En anden interessant sag på området omkring vagtordninger er en afgørelse fra Skatterådet på et bindende 

svar fra 2008
18

. 

 

Virksomheden A havde søgt om bindende svar på 3 spørgsmål. Indledningsvis ønskede man svar på, hvorvidt 

deres form for vagtordning kunne opfattes, således at køretøjet alene blev anvendt til erhvervsmæssige 

forhold.  

Medarbejderen var ansat som en form for vicevært. Dennes pligter var af forskellig karakter, men primært 

var der to vægterture om dagen, hvor medarbejderen kontrollerede, at alting var, som det skulle være, både 

på virksomhedens egen adresse, men også lokaler og områder der tilhørte andre selskaber, om end disse var 

i samme koncern, som den medarbejderen var ansat i. Medarbejderen kom i forbindelse med sit arbejde 

rundt i forskellige byer, og kontrollerede blandt andet også et kursussted, samt virksomhedens 

medarbejdersommerhus. Derudover gav medarbejderen kursus i førstehjælp, og i forbindelse med dette 

kørte han også i køretøjet, for hvilket der skulle fastslås, om der kan opnås momsfradrag eller ej.  

Bilen var ikke af en sådan indretning, at det kunne anses for at være specialindretning.  

 

SKAT ville ikke give virksomheden lov til at få momsfradrag, og svarede derfor nej til det bindende svar. 

Argumentet for dette var, at vagtordningen er udformet på en sådan måde, at det skal give tilladelse til, at 

medarbejderen over en kortere periode kan tage køretøjet med hjem. Oplysningen om, at medarbejderen 

havde køretøjet med hjemme næsten hele året med undtagelse af hver 3. weekend, samt når medarbejderen 

var på ferie, medførte altså, at SKAT ikke mente, man kunne tale om decideret vagtordning.  

 

Det andet spørgsmål man ønskede svar på, var, hvorvidt man kunne betragte medarbejderens kørsel som 

kørsel mellem skiftende arbejdssteder.  

 

SKAT udtalte i forbindelse med spørgsmålet, at kørsel mellem skiftende arbejdssteder i ikke 

specialindrettede køretøjer, var en snæver undtagelse til, at kørsel mellem hjem og arbejde som 

udgangspunkt anses for at være privat kørsel. For at skulle kunne anses som værende erhvervsmæssig kørsel, 

oplyste SKAT endvidere, at de anså det for afgørende, at køretøjet var forsynet med relevant værktøj med 

videre.  

 

Da medarbejderens arbejdsopgave ikke gjorde, at denne skulle have særligt værktøj med, og det i øvrigt var 

oplyst, at det værktøj der blev medtaget, bestod af en almindelig værktøjskasse samt en boremaskine med 

videre, svarede SKAT også afvisende på spørgsmål nummer 2.  

Spørgsmål 3 var en fortsættelse af spørgsmål 2, hvorfor dette udgik som følge af afslaget på spørgsmål 2.  
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Afgørelsen er en meget god indikator for, hvor meget der rent faktisk bliver godkendt fra SKAT‟s side.  

Hvor der tidligere er set på en afgørelse, hvor et vikarbureau fik lov til, at medarbejderne næsten altid havde 

bilerne med hjemme, uden at det havde en indflydelse på momsfradraget, så vil SKAT ikke give tilladelse til 

det i dette tilfælde. Forskellen er, at bilens anvendelse er forskellig. Da der alene er tale om små opgaver, 

som i princippet ikke kræver nogen speciel bil, og derfor lige så godt kunne være udført fra medarbejderens 

egen bil, taler forholdsvis meget imod, at der skal kunne gives momsfradrag.  

 

Som SKAT selv nævner i ovenstående sag, er der altså tale om små undtagelser, der gør, at en virksomhed, 

hvis de overholder nogle helt specielle krav, kan få fradrag for momsen på anskaffelse af bilen, selvom 

denne bil bliver brugt til befordring mellem privat bopæl og arbejde.  

Som det fremgår af første spørgsmål, er det altså ikke alle vagtordninger, der sådan uden lige godkendes, og 

man må også sige, at denne vagtordning er af lidt tvivlsom karakter. Især det faktum, at medarbejderen har 

bilen med hjemme i store dele af året, og at denne er den eneste person i vagtordningen, må have haft en 

indflydelse på SKAT‟s afgørelse.  

 

Det andet spørgsmål falder nok primært, fordi bilen ikke nødvendigvis har noget specielt med sig og derfor 

lige så godt kunne anvendes til privat brug. SKAT nævner ikke noget om, at kørslen som sådan ikke kan 

anses som værende erhvervsmæssig, men man har nu engang fastsat, at kørsel mellem hjem og arbejde, som 

nævnt tidligere, er privat kørsel med mindre en række særlige foranstaltninger er opfyldt. Den ene af 

foranstaltningerne er, at køretøjet skal være forsynet med relevant værktøj, og det vurderer SKAT altså, at en 

værktøjskasse og en boremaskine ikke retfærdiggør.  

5.5.6 Øvrige momsmæssige regler  

Med øvrige momsmæssige regler menes blandt andet kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste 

arbejdssted. Denne form for kørsel vil ikke medføre momsmæssige konsekvenser, såfremt dette sker i en 

almindelige gulpladebiler, ej heller hvis der er tale om en specialindrettet gulpladebil. Eneste betingelse, som 

skal være opfyldt, for at der ikke vil ske begrænsning i momsfradraget er, at befordringen sker for samme 

arbejdsgiver. Et eksempel på hvilken slags kørsel kunne være, en VVS-mand, som har været ude hos en 

familie og lave noget VVS-arbejde i et par dage, kommer hjem til det faste arbejdssted for at hente nyt 

materiale inden vedkommende kører videre til en ny arbejdsopgave. 

 

Kørsel til kunder fra det faste arbejdssted, vil ikke medføre momsmæssige konsekvenser, hvis dette sker i en 

almindelige gulpladebiler, ej heller hvis der er tale om en specialindrettet gulpladebil. Eksempel på dette 

kunne være konsulenter der kører fra det faste arbejdssted ud til sine kunder.  
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5.6 Momsmæssige konsekvenser ved overtrædelse af reglerne  

I modsætning til de skattemæssige konsekvenser har det ingen betydning for de momsmæssige 

konsekvenser, om forseelsen er sket i en specialindrettet gulpladebil eller i en almindelig gulpladebil. Ved de 

momsmæssige konsekvenser er det gulpladebilens vægt, som er afgørende. Her skelnes der mellem, om 

gulpladebilens vægt er over eller under 3 tons. Plus at der også skelnes mellem, om der er tale om 

investeringsgode, værdi over 100.000 kr. på anskaffelsestidspunktet, eller ej.  

 

Privat anvendelse af en gulpladebil på 3 tons eller derunder, hvor der er tale om et investeringsgode, vil 

medføre en nægtelse - enten helt eller delvist - af fradragsretten for merværdiafgiften.  

Denne nægtelse for fradragsretten vil ikke få en betydning for virksomhedens eller den selvstændige 

erhvervsdrivendes generelle fradragsret for driften af gulpladebilen. Dette betyder med andre ord, at hvis en 

virksomhed eller en selvstændig erhvervsdrivende som er momspligtig, ikke overholder de momsmæssige 

regler vedrørende anvendelse af deres gulpladebil på 3 tons eller derunder og med en værdi på over 100.000 

kr. på anskaffelsestidspunktet, vil virksomheden eller den selvstændig erhvervsdrivende skulle betale 

erhvervelsesmomsen, som den har fradraget i forbindelse med anskaffelsen, tilbage.  

Virksomheden eller den selvstændig erhvervsdrivende vil dog stadigvæk have fradragsret for driften, hvilket 

betyder ret til at fradrage erhvervelsesmomsen på anskaffelser vedrørende driften af gulpladebilen.   

 

For en gulpladebil på under 3 tons og med en værdi på under 100.000 kr. på anskaffelsestidspunktet er 

konsekvenserne for fradragsretten ikke entydige. 

 

For en gulpladebil på over 3 tons vil privat anvendelse medføre, at fradragsretten for anskaffelsen 

(erhvervelsesmomsen) vil skulle opgøres efter et skøn. Det samme gør sig gældende for driften. Denne vil 

også skulle opgøres efter et skøn.  

 

Kigger man på de momsmæssige konsekvenser jf. ML, er der bødestraf for at overtræde forpligtelserne som 

nævnt i ML § 43, stk. 3, nr. 3. Som skrevet tidligere omhandler paragraffen pligten til at momsregulere 

investeringsgodet, hvis der er sket en ændret anvendelse. 

 

5.7 Domme og afgørelser 

I det følgende gennemgås domme og afgørelser, som relaterer til nogle af forholdene omkring de 

momsmæssige aspekter, der tidligere er gennemgået.  
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I en kendelse fra 2005
19

 blev en selvstændig nægtet fradrag for moms af anskaffelsessum til sin varebil.  

 

Sagen handlede om en selvstændig, der i sin virksomhed solgte og distribuerede religiøse materialer. 

Virksomheden havde lokaler et sted, mens ejeren boede et andet. SKAT nægtede at give fradrag for momsen, 

idet man var blevet oplyst om, at ejeren lejlighedsvis havde haft køretøjet stående på egen adresse. Desuden 

var de skattemæssige afskrivninger begrænset til 80 % efter skøn for driftsmidler med blandet benyttelse.  

Virksomhedsejeren argumenterede med, at køretøjet kun var på dennes bopæl for at stå varmt i en garage, 

da bøgerne var af en sådan kvalitet, at de ikke kunne tåle fugt. Desuden blev materialerne (kamera, mikrofon 

med videre) til optagelse af videoer opbevaret på ejerens bopæl af frygt for, at disse skulle blive stjålet, hvis 

de blev opbevaret på virksomhedens adresse. Endelig blev bilen parkeret i ejerens private garage, når ejeren 

var på ferie, også af frygt for indbrud.  

 

Landsskatteretten fandt det ikke sandsynliggjort, at køretøjet ikke blev brugt i privat henseende. Årsagen til 

dette skyldes, at ejeren havde haft bilen parkeret på sin private bopæl, samt at den havde været anvendt af 

ejeren til formål, der ikke kunne anses som værende erhvervsmæssige.  

 

Ovenstående kendelse viser meget godt, at SKAT har fokus på selvstændige og deres fradrag for moms i 

forbindelse med anskaffelse af erhvervsmæssige køretøjer. Det faktum, at køretøjet blev placeret på ejerens 

bopæl, har været afgørende, især fordi det ikke har været muligt at argumentere tilstrækkeligt for, at dette er 

sket ud fra et erhvervsmæssigt henseende. SKAT giver i denne dom også udtryk for, at almindelige 

betragtninger, så som at opbevare køretøjet på privatadresse af sikkerhedsmæssige grunde, ikke alene er 

noget, der kan være med til at se lempeligere på kørsel mellem hjem og arbejde.  

 

En anden sag, en dom fra 2005
20

 omhandler noget af det samme. Denne dom blev først prøvet i 

Landsskatteretten for derefter at blive appelleret til Østre Landsret. 

 

A arbejdede i en virksomhed ejet af A’s tvillingesøster. Virksomhedens aktivitet var at sælge stande til 

messer, og i den forbindelse besluttede man sig i 1999 for at anskaffe en bil, da man vidste, på baggrund af 

tidligere erfaringer, at det ville øge salget. Netop denne bil løftede man fuld moms på, da denne alene skulle 

anvendes til erhvervsmæssig brug. Bilen blev parkeret i en parkeringskælder i nærheden af A’s bopæl, og 

der blev ikke ført kilometerregnskab, da dette ikke blev anset som værende nødvendigt. I stedet blev der 

udarbejdet en erklæring, hvori A underskrev ikke at ville bruge bilen til privat brug. Bilen var af mærket 

Chevrolet 2dr. Blazer 4WD 4.3 V6. Bilens udseende fremgår af bilag 2.  
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A mente, der skulle gives tilladelse til det fulde fradrag, idet bilen alene var anvendt til erhvervsmæssigt 

brug, og det alene skyldtes parkeringsvanskeligheder, at bilen ikke stod nærmere virksomheden. Indkaldt 

som vidne kunne flere personer berette, at de aldrig havde set A køre i bilen privat, ligesom der blev 

argumenteret med, at A’s ægtefælle hele perioden havde haft en bil privat, og at én bil måtte kunne anses 

som værende tilstrækkelig til brug for familien. Der blev efterfølgende i forbindelse med retssagen 

udarbejdet et kørselsregnskab, der skulle bruges til en sandsynliggørelse af, at de kørte kilometer alle var 

erhvervsmæssige, uden at dette dog kunne dokumentere samtlige kørte kilometer.  

 

Østre Landsret kom med samme dom som Landskatteretten. Man gav SKAT ret i, at der ikke kunne opnås 

momsfradrag på anskaffelsen af bilen. Argumenterne var blandt andet, at bilen var af en sådan karakter, at 

den var velegnet til privat brug, samt at parkeringen var sket inden for gåafstand for den ansatte, hvorfor det 

var sandsynliggjort, at køretøjet ikke udelukkende blev anvendt til erhvervsmæssige formål, og derfor kunne 

der ikke gives fradrag for momsen, jf. ML § 41, stk. 1.  

 

Det forhold, at der efterfølgende var udarbejdet et kørselsregnskab, blev ikke tillagt nogen betydning.  

 

Denne dom støtter op om den tidligere beskrevne dom ved at præcisere, at biler, der bliver placeret enten på 

medarbejderens adresse eller i nærheden af denne, af SKAT vil blive opfattet således, at det er et argument 

for, at bilen ikke udelukkende anvendes til fradragsberettigede forhold.  

 

Et andet faktum man kan udlede af denne dom er, at et kørselsregnskab ganske vist er en god ide at 

udarbejde, men det skal foregå i takt med, at der rent faktisk køres i bilen. Hverken SKAT eller domstolene 

tillægger et kørselsregnskab, der er udarbejdet efterfølgende, særlig meget værdi, og særligt ikke når der ikke 

er tale om et detaljeret kørselsregnskab der kan redegøre for samtlige kørte kilometre.  

 

Det er altså en kombination af muligheden for, at denne bil kan have været brugt privat, da den har stået i 

nærheden og bilens beskaffenhed, der gør, at virksomheden i dette tilfælde mister sit momsfradrag.  

 

Endnu en sag der er interessant, er en afgørelse fra Skatterådet fra 2008
21

. 

 

En virksomhed havde ansatte, der ved ansættelse fik et specialindrettet køretøj stillet til rådighed, og derefter 

kørte direkte fra den private bopæl ud til skiftende arbejdspladser. Enkelte medarbejdere kørte desuden ofte 

til virksomhedens forretningssted for at supplere med nyt værktøj med videre. Medarbejderne underskrev ved 

modtagelse af bilen en erklæring, hvoraf det fremgik, at køretøjet ikke måtte anvendes til privat befordring.  
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Virksomheden havde desuden etableret en vagtordning, der fungerede sådan, at alle opkald indgik til ejeren, 

der også havde et specialindrettet køretøj til rådighed på egen bopæl, og denne tog så stilling til, om han 

selv skulle klare opgaven eller ringe til en af sine medarbejdere.  

 

I første spørgsmål bekræftede SKAT, at kørslen mellem de skiftende arbejdssteder og det faste 

forretningssted kunne anses for at være erhvervsmæssig kørsel. SKAT antog en meget praktisk tilgang til 

tingene og beskrev, at det omtalte forhold ikke var anderledes end, hvis bilen som udgangspunkt stod på 

virksomhedens faste adresse og så blev benyttet til at køre ud til skiftende arbejdssteder. Der er altså intet 

galt i at køre mellem skiftende arbejdssteder og det faste forretningssted, når blot man kører tilbage til det 

midlertidige arbejdssted efter at have hentet nye værktøjer med videre. Det skal dog oplyses, at dette alene 

skete som følge af, at der var tale om specialindrettede biler.  

 

Det næste spørgsmål, der blev behandlet, var en videreudvikling af spørgsmål et. Man ønskede således at 

vide, om lejlighedsvis kørsel mellem privat bopæl og virksomhedens faste forretningssted ville medføre 

ændring i momsfradraget.  

 

SKAT oplyste til spørgsmålet, at fordi der var tale om en specialindrettet bil, så var der ingen begrænsning 

for, hvor meget medarbejderen måtte køre mellem den private bopæl og virksomhedens faste forretningssted.  

3. spørgsmål, som egentlig var spørgsmål 4, da spørgsmål 2 bortfaldt som følge af bekræftende svar på 

spørgsmål 1, handlede om hvorvidt vagtordningen var af en sådan karakter, at kørslen til den private bopæl 

kunne anses som erhvervsmæssig.  

 

SKAT gav ikke virksomheden ret i dette, idet man mente, at alle forudsætninger ikke var opfyldt, herunder at 

medarbejderne i princippet altid var på vagt. Dette havde dog ingen relevans for momsen i og med, der er 

tale om et specialindrettet køretøj. SKAT indstillede dog, at der blev svaret bekræftende på spørgsmålet, idet 

der var tale om et specialindrettet køretøj, hvorfor kørsel fra hjem til arbejde kunne betragtes som 

erhvervsmæssig kørsel.  

Sidste spørgsmål gik på, om vagtordningen også kunne anses for at dække virksomhedens ejer. Spørgsmålet 

må have mistet en del relevans i og med, at SKAT på forhånd havde gjort klart, at vagtordningen ikke var af 

en sådan karakter, at kørslen på denne baggrund blev anset for erhvervsmæssig.  

SKAT antog derfor samme holdning som i spørgsmålet forinden og erklærede, at kørslen mellem hjem og 

arbejde kunne anses som værende erhvervsmæssig, alene fordi køretøjet var specielt indrettet.  

Dommen viser meget godt, at man med ændringerne i SKM2008.354. SKAT har ønsket at gøre forholdende 

nemmere for virksomheder med specialindrettede køretøjer. Den bekræfter således, at kørslen mellem hjem 

og arbejde faktisk kan anses som værende erhvervsmæssig kørsel, når blot medarbejderen har en 
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erhvervsmæssig begrundelse for at tage køretøjet med hjem. Denne erhvervsmæssige begrundelse kan 

ydermere godtgøres ved en vagtordning, der ellers ikke alene ville kunne sandsynliggøre den 

erhvervsmæssige kørsel. Med andre ord kan man altså sige, at det stort set vil være muligt at køre i et 

specialindrettet køretøj mellem den private bopæl og virksomheden lige så meget, som medarbejderen 

ønsker det, hvis blot der er en eller anden chance for, at medarbejderen kan komme til at bruge køretøjet i 

erhvervsmæssigt henseende.  
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5.8 Delkonklusion 

For at opsummere reglerne på området, kan man opstille reglerne for moms på biler således: 

Køretøjets art og anvendelse: Fradragsret ved 

køb 
Fradragsret ved 

leje 
Fradragsret ved 

drift 

Personmotorkøretøjer (hvide plader) Intet fradrag for 

momsen 
Intet fradrag hvis 

lejeperioden er 

under 6 måneder. 

Hvis lejeperioden er 

over 6 måneder, kan 

der gives fradrag i 

henhold til ML § 

42, stk. 4 og stk. 5.   

Intet fradrag for 

momsen 

Varebiler under 3 tons (gule plader) 

100 % erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendes kun til momspligtige 

formål. 

Fuldt fradrag for 

momsen. 
Fuldt fradrag Fuldt fradrag 

Varebiler under 3 tons (gule plader) 

100 % erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendes til både momspligtige og 

momsfrie formål. 

Intet fradrag 1/3 fradrag for 

momsen af lejen.* 
Fuldt fradrag for 

alle momsbelagte 

udgifter.* 

Varebiler under 3 tons (gule plader). 

Blandet privat / erhvervsmæssig 

anvendelse. 

Intet fradrag for 

momsen. 
1/3 fradrag for 

momsen af lejen.* 
Fuldt fradrag for 

alle momsbelagte 

udgifter.* 

Varebiler over 3 tons (gule plader) 

100 % erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendes kun til momspligtige 

formål. 

Fuldt fradrag for 

momsen. 
Fuldt fradrag Fuldt fradrag 

Varebiler over 3 tons (gule plader) 

100 % erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendes til både momspligtige og 

momsfrie formål. 

Delvist fradrag 

med den sats, der 

anvendes i 

virksomheden. 

Delvist fradrag med 

den sats, der 

anvendes i 

virksomheden.   

Delvist fradrag 

med den sats, der 

anvendes i 

virksomheden.   

Varebiler over 3 tons (gule plader) 

Blandet anvendelse. 
Delvist fradrag for 

den del af momsen, 

som skønsmæssigt 

vedrører 

momspligtige 

formål. 

Delvist fradrag for 

den del af momsen, 

som skønsmæssigt 

vedrører 

momspligtige 

formål. 

Delvist fradrag for 

den del af 

momsen, som 

skønsmæssigt 

vedrører 

momspligtige 

formål. 

* Forudsætter at virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. om året. 

Kilde: Inspiration til skemaet er hentet på SKAT's hjemmeside, www.skat.dk.  

 

Ligesom det var tilfældet med afgifter, er reglerne omkring momsfradrag ikke simple og ligetil.  
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Hvis man som virksomhed kun har momspligtige aktiviteter, og for eksempel ikke har ejendomme, der 

udlejes til private og samtidig ved, at bilen ikke bruges i privat henseende af de ansatte, så kan man som 

udgangspunkt sige, at man har fuldt fradrag for al den moms man modtager på de forskellige regninger. 

Denne regel er egentlig ligetil, og følger de generelle regler for moms.  

Men når først der begynder at komme specielle omstændigheder med i sagen, så bliver fradraget mere 

tvivlsomt. Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal især være opmærksom på de små varebiler, 

biler med en tilladt totalvægt på under 3 tons, da man på disse biler kører med en enten/eller regel, hvor man 

enten kan få fradrag, og ellers slet ikke kan få fradrag, når man taler om købsmomsen på anskaffelsen af 

køretøjet.  

 

Når man så taler om driften af køretøjet, så gælder der nogle andre regler, og hvis man påtænker at købe et 

køretøj, med en tilladt totalvægt over 3 tons, så fungerer loven på en helt anden måde. 

Leaser man et køretøj fra udlandet, så er reglerne mere simple, og alene af den grund er det en konstellation 

man bør overveje hvis man skal ud og anskaffe sig et nyt køretøj. 

 

Når man ser på, hvad der bliver betragtet som privat anvendelse, så findes der vejledninger og domme, men 

ingen specifikke regler for, hvad der gør sig gældende, og derfor kan man aldrig rigtig vide sig sikker på, 

hvornår man som virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende har sandsynliggjort, at køretøjet alene 

anvendes til momspligtige formål. Det anbefales, at man tager sit udgangspunkt i SKAT‟s vejledninger, samt 

eventuelt søger om bindende svar. 

 

Har man et køretøj, der er indrettet på en sådan måde, at det opfattes som specialindrettet, er der som 

udgangspunkt tale om mere lempelig regler, og derfor kan virksomheden tillade sig mere, end hvis der blot 

er tale om et almindeligt køretøj.  
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6. Skat 

6.1 Specialindrettede gulpladebiler 

Inden man analyserer de skattemæssige problemstillinger i forbindelse med gulpladebiler, er det vigtigt først 

at fastslå, om der er tale om et almindeligt køretøj på gule plader, eller om bilen er specialindrettet. 

Indledningsvis beskrives derfor hvilke argumenter, SKAT mener, der taler for specialindretning.  

 

I SKAT‟s juridiske vejledning
22

 fremgår det, at det er bilens indretning, der i skattemæssigt henseende er 

afgørende for om bilen opfattes som specialindrettet eller ej. SKAT oplister tre krav, der skal være opfyldt:  

 

 Køretøjet må ikke egne sig som alternativ til en privat bil 

 Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde 

 Det specialindrettede køretøj skal være nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde.  

 

Desuden har SKAT opstillet en skematisk oversigt over hvilke forhold, der henholdsvis taler for og imod 

specialindretning:  

 

Forhold der taler for specialindrettet: Forhold der taler imod specialindrettet: 

Der er tale om et større køretøj. Køretøjet er smart og minder om biler, der 

normalt bruges privat. 

Der er tale om en kassevogn. Køretøjet er rent og pænt indvendig, så 

man ikke behøver arbejdstøj for at køre i 

det. 

Der er ikke sideruder i køretøjets varerum. Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller 

kun begrænset specialindretning. 

Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet 

mange fastspændte reoler, der fylder det meste af 

køretøjets lastrum. 

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for 

køretøjets indretning. 

Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt 

med nødvendigt værktøj og materialer. 

Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at 

medbringe det pågældende værktøj mv. 

Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige 

brug. 

Køretøjet har firehjulstræk, uden at den 

erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette. 

Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den 

erhvervsmæssige brug 

Køretøjets normale anvendelsesområde 

svarer ikke til den erhvervsmæssige 

                                                 
22

 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1. kan ses på www.skat.dk 
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anvendelse. 

Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på 

sædet ved siden af føreren. 

  

Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig brug.   

 

Argumenterne er de samme der også bruges i momsmæssig henseende, hvilket er med til at forenkle reglerne 

omkring gulpladebiler. 

 

Ovenstående oversigt viser, at SKAT mener, der skal være tale om et større køretøj, før det kan betragtes 

som værende specialindrettet. Det betyder, at mindre bil klasser som udgangspunkt afvises fra SKAT‟s side. 

Der vil eksempelvis være tale om bilmodeller som Ford Fiesta, Skoda Fabia og VW Polo. Der er her tale om 

mindre biler, hvor en indretning af køretøjets varerum vil vanskeliggøre, at der er tale om specialindretning. 

Det vil ikke være muligt, at medbringe meget eller stort værktøj ud på forskellige arbejdssteder. Det er typisk 

denne slags bilmodeller, som normalt anvendes privat qua deres størrelse og smarte design. SKAT omtaler 

også argumentet omkring det smarte design, som et argument der taler for en almindelig gulpladebil.  

 

Kigger man på designet på biler som VW Scirocco Van og Seat Leon Van, begge vist nedenfor, giver 

køretøjets forholdsvise lille varerum ikke store muligheder for specialindretning.  

 

  
Kilde: www.volkswagen.dk Kilde: www.seat.dk 

 

Et andet argument som taler for, at et køretøj er specialindrettet, er, at der er tale om en kassevogn og at der 

ikke er sideruder i køretøjets varerum.  

 

Kigger man på bilmodeller som Peugeot Boxer Van og Renault Trafic, begge modeller vist nedenfor, kan 

man se at det er typiske eksempler på køretøjer, som overholder SKAT‟s argumenter for at være 

specialindrettede. Der er i begge tilfælde tale om kassevogne uden sideruder i varerummet. Køretøjernes 

varerum gør dem samtidig ideelle til en erhvervsmæssig indretning, som understøtter en formodning om 

specialindretning. 

http://www.volkswagen.dk/
http://www.seat.dk/
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Kilde: www.peugeot.dk Kilde: www.renault.dk 

 

SKAT mener, at argumenter som, at der er et erhvervsmæssigt behov for at indrette varerummet med 

fastspændte reoler, og at varerummet derudover også er fyldt med det nødvendige værktøj og materialer, 

taler for at køretøjet er specialindrettet. En IT-konsulent vil således få svært ved at anskaffe sig et 

specialindrettet køretøj, da vedkommendes erhverv ikke til fulde godtgør nødvendigheden af at have værktøj 

med. SKAT nævner selv advokater, ejendomsmæglere, kontorpersonale mv. som en gruppe, der ikke kan 

redegøre, at deres hverv nødvendiggør materialer, der skal transporteres i et specialindrettet køretøj. 

Omvendt nævnes vvs, elektriker, maler mv. som grupper, hvor det opfattes som en naturlig del af erhvervet, 

at man har brug for er specialindrettet køretøj.  

 

Der skal altså være en sammenhæng mellem den enkeltes erhverv og indretningen af køretøjet. Fastspændte 

reoler med værktøj skal være nødvendige for, at brugeren kan udføre sit arbejde. Det er også vigtigt at selve 

indretningen af varerummet medfører, at køretøjet bliver uegnet til privat brug.  

Det har således betydning om indretningen af varerummet medfører, at der kun er meget lidt ”friplads” til 

transport af private goder.  

 

Ser man nærmere på SKAT‟s argumenter for om et køretøj er specialindrettet, så er det blandt andet, at 

køretøjet skal være beskidt og have lugtgener, som følge af den erhvervsmæssige brug. Argumentet kan dog 

diskuteres, og vil næppe alene kunne anses for at være afgørende for, at et køretøj ikke bliver defineret som 

specialindrettet. En stor del af virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende vil overfor kunder og 

forretningsforbindelser gerne fremstå præsentable, og dette kan blandt andet indbefatte et rengjort køretøj.  

 

Argumentet skal derfor nærmere forstås derhen, at det selvsagt er svært for en tømrer at holde køretøjet 

fuldstændigt rent hele tiden, og dermed vil køretøjet være uegnet til privat brug, da genstande opbevaret i 

varerummet, formentlig vil indsamle en duft af de værktøjer mv. der befinder sig i det. Definition om at der 

decideret skal lugte ubehageligt fremstår en smule hård.  

 

http://www.peugeot.dk/
http://www.renault.dk/
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Et af SKAT‟s argumenter der taler imod specialindretning er, at køretøjet har firehjulstræk uden, at det 

erhvervsmæssige virke nødvendiggør dette. Tidligere så man i vid udstrækning folk kører rundt i store 

firehjulstrækkere, selvom man reelt ikke havde noget egentligt behov for det. 

Det var ikke ualmindeligt at se den selvstændige tømrer køre rundt i f.eks. en stor Mercedes Benz ML 

firehjulstrækker på gule plader, hvilket samtidig henleder opmærksomheden på et andet af SKAT‟s 

argumenter, som taler imod at køretøjet kan anses for at være specialindrettet, at køretøjets normale 

anvendelsesområde ikke svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.  

Tages der udgangspunkt i den selvstændige tømrer, nødvendiggør hans arbejde ikke, at han har en 

firehjulstrækker. Som eksempler på erhverv, hvor en firehjulstrækker kunne være nødvendig, kan nævnes en 

skovfoged, samt øvrige arbejdere inden for skovdrift. Der er her tale om erhverv, hvor en stor del af 

arbejdstiden tilbringes væk fra asfalterede veje, og hvor en firehjulstrækkers normale anvendelsesområder 

svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.  

 

Et andet eksempel kunne være, hvis man har en vagtordning, som omhandler autohjælp. Der ved man ikke, 

om man ved næste opkald skal trække en bil op af grøften eller yde assistance med almindelig autohjælp, 

ligesom man ikke ved, hvor nødstedte skal have hjælp. Denne usikkerhed gør, at man formentlig kan 

argumentere for, at en firehjulstrækker vil være nødvendig for at udføre sit erhverv 100 %.  

 

Som oversigten over SKAT‟s argumenter for og imod specialindretning viser, anses en ladvogn/pickup truck 

i sig selv ikke som værende et specialindrettet køretøj. Der stilles altså krav til selve indretningen af ladet. 

Dette skal være specialindrettet, for at hele køretøjet anses som værende specialindrettet. Er passagersædet 

ved siden af førersædet i en ladvogn indrettet med erhvervsbetingede installationer, taler dette for at køretøjet 

er specialindrettet.  

 

Et typeeksempel på et specialindrettet køretøj er en VVS kassevogn, som er fyldt op med reoler og værktøj 

til brug for den pågældendes arbejde. En VVS‟er er sædvanligvis nødt til at medbringe en masse forskelligt 

værktøj, da arbejdet ofte varierer meget. Desuden må det antages som almindeligt, at en VVS‟er i løbet af sin 

arbejdsdag bliver beskidt, hvilket medfører, at bilen også bærer præg, af det erhverv der udføres.  

 

Øvrige typiske erhverv, som gør brug af specialindrettede køretøjer, er elektrikere, blikkenslagere, 

servicemontører, murere, malere og fiskesælgere med videre. Men det er vigtigt at pointere, at det som 

udgangspunkt er uden betydning, hvilket erhverv man har. Det er mere selve behovet for at medbringe 

værktøj og hjælpemidler for at kunne udføre arbejdet, som er vigtigt. Man ønsker således ikke at udelukke 

noget erhverv, men blot tydeliggøre at der skal kunne argumenteres for, at hverdagens arbejde kræver et 

specialindrettet køretøj. 
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6.1.1 Illustrationer  

Nedenfor er vist 6 billedillustrationer, hvor der enten er tale om en specialindrettet eller almindelig 

gulpladebil. Alle seks billeder stammer fra SKM 2008.354.SKAT, og er således en meddelelse SKAT har 

udstedt i et forsøg på at hjælpe med forståelsen af kriterierne for specialindretning.  

 

 

Billede nr. 1 Billede nr. 2 

 

 

 

 

 

 

Billede nr. 3 Billede nr. 4 
 

 
 

 

 
 

Billede nr. 5 Billede nr. 6 
 

 
 

 

 

Kilde: SKM2008.354.SKAT  
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Billede nr. 1 

Ud fra SKAT‟s betragtning er dette køretøj ikke anset som værende specialindrettet. Dette begrundes med, at 

køretøjet kan træde i stedet for en privat bil. Argumenter som taler for den private anvendelse er, at der er 

tale om et køretøj, som uden den pågældende indretning er velegnet til privatbrug. Der er ikke 

erhvervsmæssig behov for indretningen, eftersom tingene kan tages ud af køretøjet, såfremt der er behov for 

at transportere private ting. Køretøjet er desuden ikke tilsmudset og har ikke lugtgener. Endvidere kan det 

ses, at der er både døre og vinduer i varerummet, hvilket yderligere taler for at køretøjet vil være nemt at 

bruge i stedet for en privat bil.  

 

Billede nr. 2 & 3 

SKAT anser disse køretøjer som værende specialindrettede. Der lægges vægt på, at der i lastrummet ikke er 

vinduer, samt at køretøjets størrelse ikke taler for privatanvendelse. Indretningen med de fastmonterede 

reoler i varerummet taler også for, at køretøjet er blevet mindre egnet til privat brug. 

 

Billede nr. 4 

Her er der tale om et køretøj, som ud fra SKAT‟s betragtning ikke anses som værende specialindrettet, da 

SKAT argumenterer for, at køretøjet kan træde i stedet for en privat bil. Der er tale om et køretøj, som uden 

den pågældende indretning er velegnet til privatbrug. I lighed med billede nr. 1 gør indretningen med de 

”løse” ting, at disse kan tages ud og dermed kan køretøjet anvendes privat. SKAT mener videre, at køretøjet 

ikke er tilsmudset nok til, at man ikke vil bruge det til privat. Desuden er der tale om en firehjulstrækker, dog 

uden at det er oplyst hvilket erhverv bilen bliver brugt til.  

 

Billede nr. 5 

Dette køretøj anses af SKAT som værende ikke specialindrettet, da man mener, at køretøjet kan træde i 

stedet for en privat bil. Argumentet for, at køretøjet ikke er specialindrettet, er igen indretningen. Køretøjet 

bliver hurtigt anvendeligt til privatbrug, så snart man har taget værktøjskasserne ud af bilen, dermed er der 

plads til at transportere privatgenstande. Dertil kommer, at køretøjet ikke er særligt indrettet, og at der i det 

hele taget er tale om en ladvogn/pickup truck.. Køretøjet er ikke tilsmudset, hvilket også taler for en 

privatanvendelse. 

 

Billede nr. 6 

SKAT betragter dette køretøj som værende specialindrettet.  

Der lægges særlig vægt på, at der i lastrummet ikke er vinduer, samt at køretøjets størrelse ikke taler for 

privatanvendelse. Indretningen med de fastmonterede reoler taler for, at køretøjet er blevet mindre egnet til 
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privat brug. Køretøjet er tilsmudset som følge af den erhvervsmæssige benyttelse, og dette taler også for 

specialindretning. 

 

Som ovenstående illustrationer viser, skal man som virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende være 

meget opmærksom på varebilens indretning, hvis man ønsker, at den skal accepteres af SKAT som værende 

specialindrettet. Det er vigtigt, at indretningen er fastmonteret i lastrummet, hvad enten der er tale om reoler, 

skydeskinner, skabe og hylder eller andet. Et andet vigtigt punkt er varebilens udseende. Det skal bære præg 

af, at køretøjet er blevet brugt erhvervsmæssigt, og dermed har medført tilsmudsning og eventuelle 

lugtgener. Det godkendes formentlig, at virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende gerne overfor 

kunder, vil fremstå præsentable, når de anvender deres varebil, og man må have en interesse i at fremstå som 

en virksomhed med så meget overskud, at der ser ud til at være tjek på tingene. Men det er vigtigt at 

pointere, at varebilens udseende skal bære præg af at have været anvendt erhvervsmæssigt.  

 

Udover udseendet er selve varebilens type/model meget vigtig. Det er vigtigt at pointere, at en pickup eller 

ladvogn ikke automatisk taler for, at denne er specialindrettet. Det samme gør sig gældende for varebiler 

med sideruder i lastrummet og firehjultrækkere. Næste afsnit omkring domme og afgørelser vil dog vise, at 

varebiler med sideruder i lastrummet ikke nødvendigvis anses som værende en almindelig gulpladebil, men 

derimod et specialindrettet køretøj. 

 

6.2 Domme og afgørelser samt kommentarer 

I det følgende afsnit gennemgås udvalgte domme og retslige afgørelser, som er relevante i forhold til det 

netop gennemgåede afsnit omkring specialindretning af varebiler. Første dom er fra 2007
23

 

 

Sagen omhandlede en person (A). Denne var uddannet tømrer og ansat ved et køkkencenter med ansvaret for 

salg til håndværkskunder og private i området syd for Ålborg. Arbejdet bestod i kundeopsøgning, møder med 

kunder og leverandører, måltagning af køkkener, gennemgang af indretningsforslag, afhentning og levering 

af varer, herunder hvidevarer, montageopgaver, opfølgning på reklamationer fra kunder, kontrolbesøg i 

forbindelse med monterede køkkener. Når kunderne selv opsatte køkkener, havde A tillige 

døgnvagt/tilkaldevagt, i tilfælde af at kunderne havde spørgsmål eller reklamationer, og besøg blev aflagt 

morgen, aften eller i weekends. 

 

A fik af køkkencenteret stillet en Chrysler Voyager til rådighed. Som eksempel på biltypen henvises til bilag 

3. Varerummet i bilen var indrettet med en spånplade bag sæderne, hvorpå der var monteret 

                                                 
23

 SKM2007.538.VLR 
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skuffemoduler/lagerreoler. Der var en kasse i bunden af varerummet opdelt i 6 sektioner til større værktøj. 

Kassen var lukket med to låger, således at der kunne transporteres hvidevarer og lagervarer.  

 

 Sagsøgeren (skatteministeriet) nedlagde påstand om, at A skulle anerkende, at hans personlige indkomst 

hvert af indkomstårene 2000, 2001 og 2002 forhøjedes med 40.000 kr. som følge af beskatning af værdien af 

fri bil.  

 

A blev af Landsretten frifundet af sagsøgerens anklager omkring beskatning af værdien af fri bil. 

Begrundelsen var, at Chrysleren blev betragtet som værende specialindrettet. Dette som følge af at 

varerummet var indrettet med en spånplade bag sæderne, hvorpå der var monteret skuffemoduler til brug for 

forskellige materialer til køkkenmontering. Der var også skuffesektioner ved begge bilens sider og i bunden 

en flad kasse opdelt i sektioner til forskelligt værktøj, således at der oven på kassen kunne anbringes ting, 

f.eks. hårde hvidevarer, der skulle køres ud til en kunde. Landsretten mente, at varevognen med denne 

indretning blev karakteriseret som værende et specialindrettet køretøj, og ikke var egnet til privat kørsel og 

dermed undtaget fra beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.  

 

Som ovenstående dom fra Venstre Landsret viser, er det vigtigt, at man som selvstændig erhvervsdrivende 

eller selskab har stor fokus på, at varebilen overholder argumentet omkring behovet for den erhvervsmæssige 

indretning. Det betyder blandt andet fastspændte reoler, stativer og eventuelle skabe, som fylder det meste af 

køretøjets lastrum. I denne dom var lastrummet indrettet efter det erhvervsmæssige behov. A‟s arbejde 

bestod blandt andet af levering af varer, døgnvagt/tilkaldevagt og montageopgaver. 

Døgnvagten/tilkaldevagten medførte, at A skulle være til rådighed på forskellige tidspunkter af døgnet, dette 

betød, at A skulle have værktøjer og reservedele med sig for at kunne udføre sit arbejde. Indretningen af 

Chryslerens lastrum var nødvendig for, at A kunne udføre sit arbejde.  

 

I ovenstående dom er køretøjet en Chrysler Voyager. Dette er en varebil med vinduer hele vejen rundt, 

hvilket også vil sige i varebilens lastrum. Dermed går dommen imod SKAT‟s argument omkring, at en 

varebil med sideruder i lastrummet ikke taler for en specielindrettet varebil, det er således mere indretningen 

af selve varebilens lastrum, som er afgørende for om køretøjet er specialindrettet eller ej. 

 

Kigger man på SKAT‟s argument om, at en ladvogn/pickup ikke er et specialindrettet køretøj, er domstolene 

enige heri. Dette er belyst i nedenstående dom fra Højesteret i 2006
24

. Der er tale om en appelsag fra 

Landsretten. 

 

                                                 
24

 SKM2006.481.HRH 

http://www.thomson.dk/pls/onl/ilsedocs.docbyref?idr=LBKG20061061.%A716&vid=335-1-2002&taty=rel
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A var ansat som servicechef i en virksomhed, der blandt andet tilbød kunderne døgnservice på produkter 

leveret af virksomheden. A varetog vagtordningen i hele Jylland. I forbindelse med ansættelsen stillede 

arbejdsgiveren en firmabil til rådighed for A. Firmabilen var en Mercedes Benz pickup, indregistreret på 

gule plader. Der henvises til bilag 4, for biltype. I forbindelse med anskaffelsen af køretøjet havde 

servicevirksomheden fradraget hele erhvervelsesmomsen.. Det fremgik af aftalen mellem A og 

arbejdsgiveren, at bilen kun måtte benyttes til erhvervsmæssig kørsel. Dog med kørsel mellem hjem og 

virksomheden, højest en gang ugentlig. A førte ikke kilometerregnskab eller kørebog, men arbejdsgiveren 

erklærede, at selskabet løbende havde kontrolleret kørsel for at sikre sig, at aftalen blev overholdt. 

 

Køretøjet var en ladbil med anhænger forsynet med værktøj og reservedele, herunder en kompressor. 

Firmaet havde 30 værkstedsvogne i sin vognpark, og hver vogn indeholdt værktøj etc. for ca. 57.000 kr. A’s 

advokat anførte, at den pågældende firmabil var en specialindrettet værkstedsvogn på gule plader. Der var 

tale om en åben ladvogn med plads til to personer, idet der ikke kunne sidde nogen på ladet. Ladet var 

forsynet med en campingvognsoverdækning. Bilen var endvidere forsynet med en anhænger til en 

hjælpekompressor. Bilen var fyldt med værktøj og forsynet med hylder. 

 

A blev af Landsretten dømt til at skulle beskattes af fri bil efter Ligningslovens § 16, stk. 4. Bilen blev ikke 

anset som værende specialindrettet, eftersom en del af udstyret, som A skulle bruge for at udføre sit arbejde, 

kunne spændes fast i bilens varerum, altså var udstyret ikke som standard fastspændt. Landsretten slog fast, 

at varerummet derudover ikke var særligt indrettet. Dette betød, at man ikke anså bilen som værende en 

specialindrettet værkstedsvogn. Landsretten antog derfor den holdning, at bilen kunne benyttes privat. A 

appellerede dommen til Højesteret, men her blev Landsrettens dom stadfæstet.  

 

Dommen fra Højesteret er et bevis på, at domstolene er enige med SKAT i, at ladvogne/pickups ikke kan 

anses som specialindrettede udelukkende på grund af udseendet. Dommen viser, at en varebil skal have 

specielle indretninger, som bidrager til den erhvervsmæssige anvendelse, for at kunne blive vurderet som 

værende specielindrettet.  

 

Som tidligere nævnt mener SKAT, at lugtgener gør en varebil specialindrettet. Lugter varebilen ubehageligt 

som følge af den erhvervsmæssige brug, mener SKAT, at dette peger i retning af, at varebilen er 

specialindrettet. Nedenstående kendelse fra Vestre Landsret i 2003
25

 viser dog, at domstolene ikke altid er 

enige med SKAT heri. 
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Der var tale om et andelsselskab (A) med begrænset ansvar (AMBA), som drev husdyrformidling. Selskabet 

gjorde i forbindelse med et spørgsmål om indeholdelsespligt gældende, at en varebil som dets 

forretningsfører(B) tog med hjem til bopælen, ikke var stillet til hans private rådighed. Bilen var en Toyota 

Picnic Van 2,2 turbodiesel. Se bilag 5. Bilen havde plads til to personer og var udstyret med telefon, 

telefonlister, nødbelysning, skiftetøj til chaufføren samt fodtøj til anvendelse i forbindelse med 

brandberedskabet. B mente ikke, at varebilen var egnet til privatkørsel, eftersom der kun var 2 sæder 

inklusive førersædet samt indhold af udstyr. Den erhvervsmæssige anvendelse, fortalte B, havde medført 

lugtgener, hvilket heller ikke talte for privatanvendelse. 

 

B anvendte varebilen mellem hjem og arbejde, men når varebilen var på Husdyrformidlingen Syds adresse 

om dagen, blev den anvendt af flere forskellige ansatte til selskabets ærinder, eksempelvis kunde- eller 

leverandørbesøg. Det blev tilføjet, at B hverken havde ført kørselsregnskab eller kørebog eller underskrevet 

en frasigelseserklæring. 

 

B blev af Landsretten dømt til at skulle beskattes af fri bil efter Ligningslovens § 16, stk. 4. Landsretten fandt 

varebilen anvendelig som alternativ til en privat bil, og anså dermed ikke bilen som værende specialindrettet. 

Begrundelsen herfor var blandt andet, at varebilen dagligt var parkeret ved B‟s bopæl, og at B ikke havde 

underskrevet en frasigelseserklæring. I sådan en erklæring underskrives der på, at man udelukkende vil 

anvende varebilen i forbindelse med andelsselskabets fradragsberettigede levering af varer- og 

tjenesteydelser. Dommen betød desuden, at andelsselskabet ikke har været i sin ret til at fradrage den 

indgående moms i forbindelse med anskaffelsen, jf. momslovens § 41, stk. 1. Denne paragraf fortæller, at 

man kun må fradrage købsmomsen, hvis varebilen udelukkende har været brugt erhvervsmæssigt.  

 

Som ovenstående dom fra Landsretten viser, er SKAT‟s argument om, at en varebil med lugtgener er 

specialindrettet, ikke alene afgørende nok til, at domstolene er enige heri. Man bliver som virksomhed eller 

selvstændig erhvervsdrivende nødt til at se det med lugtgener som en faktor i en stor sammenhæng. Alene er 

argumentet ikke stærkt nok.  

 

Som de ovenstående 3 domme viser, kan enkelte argumenter ikke alene overbevise om, at varebiler er 

specialindrettede. Dette gælder blandt andet for argumentet om, at varebilen har lugtgener som følge af den 

erhvervsmæssige anvendelse, samt argumentet om hvor ren varebilen er.  

 

Som oversigten over SKAT‟s argumenter for og imod specialindretning viser, er det heller ikke nok, at der er 

reklame på køretøjet. Mange virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende har reklamer med deres eget 

logo på deres køretøjer. Dette alene gør ikke køretøjet specialindrettet. Så skal man afrunde afsnittet omkring 
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de specialindrettede varebiler, må det være med at fastslå, at det vigtigste argument, som taler for 

specialindretningen, er den erhvervsbetingede indretning. Her tænkes på monteringen af reoler og skabe til 

værktøj i varerummet. I den forbindelse skal det nævnes, at det er ligeså vigtigt, at indretningen står mål med 

det arbejdet, som skal udføres.  

 

6.3 Anvendelse af bil  

6.3.1 Kørsel mellem hjem og arbejde - fast arbejdssted  

Ved kørsel mellem hjem og arbejde, hvor arbejdsstedet er fast, er det vigtigt at fastlægge, om gulpladebilen 

er specialindrettet, eller om der er tale om en almindelig gulpladebil. Dette skyldes, at der er store forskelle 

på skatteforholdene på en specialindrettet og en almindelig gulpladebil, derfor er det vigtigt, at man som 

virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende først klarlægger, om gulpladebilen er specialindrettet eller ej. 

Kører en lønmodtager eller den selvstændige erhvervsdrivende i en specialindrettet varebil mellem hjem og 

fast arbejdssted, sker der ingen beskatning, medmindre medarbejderen har taget befordringsfradrag jf. LL § 

9.  

Har medarbejderen taget befordringsfradrag, skal dette beskattes som løn, af et beløb svarende til 

befordringsfradraget, hvilket ikke kan betale sig for medarbejderen idet beskatningen vil være personlig 

indkomst, mens fradraget vil være et ligningsmæssigt fradrag, og medarbejderen derfor i sidste ende vil 

komme til at betale skat af befordringen.  

 

Er der derimod tale om en almindelig gulpladebil, vil medarbejderen eller den selvstændige 

erhvervsdrivende blive beskattet af fri bil, jf. reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4. Man kan dog som 

tommelfingerregel sige, at hvis bilen om natten opholder sig på arbejdsstedet (antaget at være lig med 

firmaets adresse), så vil man som udgangspunkt ikke blive beskattet af fri bil. Men er virksomheden og den 

private bolig beliggende på samme adresse, hvilket ikke er atypisk for selvstændige erhvervsdrivende, er der 

i praksis en formodningsregel.  

Denne formodningsregel siger, at en firmabil hvad enten den er på gule eller hvide plader, står til rådighed 

for privat anvendelse, såfremt den står parkeret på bopælen, eller hvis virksomheden og den private bopæl er 

på samme adresse. Denne formodningsregel gælder dog ikke for gulpladebilen, hvor arbejdsgiveren eller den 

selvstændige erhvervsdrivende har tilkendegivet, at varebilen alene skal anvendes erhvervsmæssigt. Dette 

ved at undlade at betale privatbenyttelsesafgift.  

 

Man kunne også tænke sig, at den selvstændige erhvervsdrivende eller lønmodtageren havde underskrevet en 

frasigelseserklæring. En sådan erklæring bliver også anset som værende en tilkendegivelse om, at 

gulpladebilen kun må anvendes erhvervsmæssig. I ligningsvejledningen kan man endvidere læse, at hvis 
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bilen om natten opholder sig på firmaets adresse, så vil det i vid udstrækning godtgøre, at medarbejderen 

ikke skal beskattes af fri bil. Dette vil i mange tilfælde altså være tilstrækkelig sandsynliggørelse.  

 

6.3.2 Kørsel mellem hjem og arbejde - skiftende arbejdssteder  

Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejde i den momsregistrerede virksomheds tjeneste, men uden for 

virksomhedens faste forretningssted. Der skal altså være tale om arbejdssteder, der skifter geografisk på 

grund af arbejdets karakter, fordi arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset. Skal man nævne et eksempel 

på en typisk branche, som har skiftende arbejdssteder, er det byggebranchen (murer, tømrer, vvs med 

videre). Her foregår arbejdet typisk i kortere perioder et bestemt sted, hvorefter arbejdsstedet flyttes. For at 

kunne fastslå om der er tale om kørsel mellem skiftende arbejdssteder, er det ikke arbejdsperioden på det 

enkelte sted, der er afgørende, ej heller hvor mange arbejdssteder man har, men alene hvorvidt det er 

forskellige arbejdssteder i forhold til den faste forretningsadresse.  

 

Har man skiftende arbejdssteder, som beskrevet ovenfor, vil man som lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende ikke blive beskattet af fri bil for kørsel mellem hjem og de skiftende arbejdssteder. Der er 

dog nogle betingelser, som skal være opfyldt
26

: 

 

 Varebilen skal være forsynet med relevant værktøj, som kræves for at kunne udføre arbejdet, eller 

også skal brugeren have et lager derhjemme.  

 Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne. 

 Bilen må kun bruges til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdssteder 

uden for adressen. 

 

Ovenstående gælder både for specialindrettede og almindelige gulpladebiler. Har man en almindelig 

gulpladebil, skal man dog være opmærksom på, at kørslen ikke må overstige mere end 60 dage (60-dages 

reglen) til hvert enkelt arbejdssted.  

 

6.3.3 60-dages reglen  

60-dages reglen går ud på, at man tillader kørsel mellem lønmodtagerens eller den selvstændige 

erhvervsdrivendes privatbolig, og et arbejdssted som er forskellig fra det faste arbejdssted. Kørslen er tilladt, 

så længe den ikke overstiger 60 dage målt gennem de seneste 12 måneder. Saldoen på de 60 dage nulstilles, 
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såfremt der arbejdes over 60 sammenhængende dage på et andet arbejdssted. Nedenfor er vist to eksempler 

på, hvordan 60-dages reglen fungerer. 

 

Eksempel 1: 

Person A arbejder på en byggeplads 3 dage om ugen de første 3 måneder i løbet af et år og så de 

efterfølgende 8 måneder på andre byggepladser for derefter at komme tilbage på den første byggeplads. Så 

starter 60 dages reglen forfra, forudsat at A har arbejdet mere end 60 arbejdsdage på de 8 måneder. 

Overskrider A de 60 dage, vil A blive beskattet af fri bil fra dag 61 og frem. 

 

Eksempel 2: 

En lønmodtager der har én arbejdsgiver, kører hver morgen, i en almindelig gulpladebil, fra sin bopæl til 

arbejdsplads A. Herfra kører lønmodtageren videre til arbejdsplads B og derfra til arbejdsplads C og hjem 

igen. Lønmodtageren kører på denne måde i 70 dage. Konsekvensen af denne kørsel vil være, at 

lønmodtageren efter de første 60 arbejdsdage vil blive beskattet af fri bil. 

 

Reglen finder også anvendelse, selvom lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende ikke kører 

hjem, men i stedet overnatter på et hotel, imens vedkommende arbejder på arbejdsstedet. Dette betragtes 

altså også som ”privat kørsel”, selvom arbejderen eller den selvstændige erhvervsdrivende ikke bruger bilen 

til at køre hjem i. Man skal dog være meget opmærksom på, at hvis virksomheden og den private bolig er 

beliggende på samme adresse, er kørsel mellem virksomheden og et andet arbejdssted ikke erhvervsmæssig 

kørsel, men er omfattet af 60 dages reglen.  

Dette betyder, at en selvstændig erhvervsdrivende, som har fast arbejdssted og privat bopæl samme sted, kun 

kan køre ud til den samme kunde 60 gange om året. Denne form kørsel er omfattet af 60-dages reglen.  

 

Det er kun kørsel mellem privatadressen, eller som ovenfor beskrevet hotellet, og den enkelte arbejdsplads, 

som vil tælle med i de 60 dage. Kørsel mellem arbejdspladser tæller ikke med. Her tænkes eksempelvis på 

kørsel mellem de skiftende arbejdssteder og det faste arbejdssted. Det kunne eksempelvis være for lige at få 

fyldt bilen op med reservedele, inden der køres videre til det næste arbejdssted. Dette har ingen skattemæssig 

effekt for hverken brugeren af en specialindrettet eller almindelig gulpladebil.  

 

Nedenfor ses nærmere på en dom fra d. 20. november 2007 fra Købehavns Byret
27

 for at belyse, hvordan 60-

dages reglen fungerer i praksis: 
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Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren (A) skulle beskattes af værdien af fri bil i indkomstårene 2000 og 

2001 efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 4 eller ej. Sagen var anlagt imod Skatteministeriet, som havde hævet 

A’s personlige indkomst i årene 2000 og 2001 med beskatningen af værdien af fri bil. A var i første halvdel 

af indkomståret 2001 medindehaver og derefter eneanpartshaver i selskabet, der ejede bilerne. Endvidere 

havde A fra den 1. juni 2000 haft selskabets biler parkeret ved sin bopæl, der ligeledes fungerede som 

selskabets adresse. A udarbejdede kørselsregnskab som dokumentation for, at kørslen udelukkende var af 

erhvervsmæssig karakter.  

 

Retten bemærkede at sagsøgeren i perioden 1. juni 2000 til 1. februar 2001 ubestridt havde anvendt 

selskabets biler til kørsel mellem bopælsadressen og selskabets forretningsadresse i mere end 60 dage, 

hvorefter sagsøgeren havde anvendt selskabets biler til privat befordring. 

 

Skatteministeriet blev af byretten frifundet, hvilket betød, at A skulle beskattes af værdien af fri bil. 

Begrundelsen for sagens afgørelse var blandt andet, at kørselsregnskabet ikke var ført løbende i forbindelse 

med de enkelte kørsler, men med varierende mellemrum. Dertil kommer, at A i perioden fra 1. juni 2000 til 

1. februar 2001 havde brugt selskabets biler til kørsel mellem hjemmeadressen i Kokkedal og butikken i 

Ordrup.  

Denne kørsel betyder, at 60-dages reglen overskrides, og dermed ændrer kørslen karakter fra erhvervsmæssig 

til privat. Både overskridelsen af 60-dages reglen og den ukorrekte dokumentation af kørselsregnskabet 

betød, at A tabte sagen og tilmed skulle betale sagens omkostninger på 15.000 kr. Ovenstående dom er ikke 

enkeltstående, men et godt eksempel på hvordan anvendelsen af 60-dages reglen har betydning for sagens 

udfald. A overholdt ikke ligningslovens § 9B litra a.  

Havde A kørt til en anden adresse i 60 på hinanden følgende arbejdsdage siden kørslen mellem Kokkedal og 

Ordrup, var en ny 60-dages periode startet, og ved at gentage en sådan ændring i kørselsmønstret kunne A 

muligvis have undgået at overskride 

60-dages reglen. 

 

60-dages reglen finder som udgangspunkt ikke anvendelse for handelsrejsende og sælgere, eftersom disse to 

grupper foretager kundeopsøgende arbejde. Kørselsmønstre for en sælger eller handelsrejsende vil typisk 

være at besøge nye kunder og servicere faste kunder. Det vigtigste i argumentationen om man er omfattet af 

reglerne omkring kundeopsøgende aktivitet, er, at arbejdet skal bestå i, at man kører rundt til kunder - nye 

som faste - og sælger virksomhedens produkter. 

Kørselsmønstret skal også have en fast karakter over hele året for at være omfattet af reglen. Det tillades dog 

kun at køre mellem hjem og det faste arbejdssted 1 gang om ugen. I en sag fra 2011 blev en ”vicevært” med 

forskellige arbejdsområder pålagt af SKAT fremover at dokumentere, at al kørsel var erhvervsmæssig, idet 
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han, selvom han var omfattet af formodningsreglen, ikke var den tiltænkte bruger af netop 

formodningsreglen (sælgere og handelsrejsende).  

6.3.4 Svinkeærinder  

De skattemæssige regler omkring svinkeærinder er identiske med de momsmæssige regler, der tidligere er 

beskrevet, og gennemgås derfor ikke yderligere her.  

6.3.5 Dagsbeviser  

Folketinget har ved 3. behandlingen den 18. december 2008 vedtaget lovforslaget L 22
28

. Loven er trådt i 

kraft pr. 1. januar 2009, men reglerne omkring dagsbeviser vil først få virkning, når godkendelsen foreligger 

i EU, hvilket endnu ikke er sket.  

 

Dette lovforslag omhandler blandt andet indførelsen af dagsafgift eller -beviser. Dermed får virksomheder og 

selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at købe et dagsbevis, og bliver dermed berettiget til at anvende 

gulpladebilen privat for en enkelt dag. Lovforslaget lægger op til, at et sådan bevis skal koste 225 kr./dag og 

vil være relevant for de gulpladebiler, som ikke er registreret til privat eller delvis privat anvendelse.  

 

Reglen omkring indførelsen af dagsbeviser vil som udgangspunkt ikke være relevant for gulpladebiler, som 

er specialindrettet. Dette skyldes som beskrevet i afsnittet omkring svinkeærinder, at man kan foretage 

svinkeærinder på op til 1.000 km. Dermed vil dagsbeviser først være relevant, når grænsen på de 1.000 km 

nås. Ligeledes besværliggør indretningen i en specialindrettet gulpladebil også muligheden for 

privatanvendelse.  

 

Det vil være muligt at købe dagsbeviser for én dag ad gangen i op til 20 dage årligt pr. kalenderår pr. bil. For 

at vise hvordan reglen omkring dagsbevis vil fungere, er nedenfor vist, hvilken slags gulpladebil som kunne 

bruges privat. Udgangspunktet er billede nr. 1 fra afsnittet omkring specialindrettede biler. Der er tale om en 

typisk gulpladebil. Den er af SKAT vurderet som værende ikke specialindrettet, hvilket betyder, at der er tale 

om en almindelig gulpladebil. Dette blandt andet på grund af at indretningen i varerummet hurtigt kan tages 

ud, såfremt der er behov for at transportere private ting eller bare generelt anvende gulpladebilen til privat 

anvendelse. 
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Kilde: Ændring i praksis for kørsel i vare- lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke 

over 3 ton, hvor der ikke er fratrukket moms ved anskaffelsen
29

. 

 

Står den selvstændige erhvervsdrivende eller lønmodtageren over for et behov for at anvende køretøjet i 

forbindelse med et privatærinde, vil man skulle anskaffe sig et dagsbevis. Det er ikke utænkeligt at forestille 

sig, at gulpladebiler som Mercedes Sprinter, Ford Transit og Renault Trafic vil kunne bruges i forbindelse 

med private flytninger med videre. 

 

Dagsbeviset bevirker således, at lønmodtageren ikke vil blive beskattet med værdien af fri bil. Virksomheder 

skal dog huske på, at er der betalt for lønmodtagerens anvendelse af gulpladebilen, så vil der være tale om et 

skattepligtigt personalegode. Lønmodtageren vil derfor blive beskattet af værdien af dagsbeviset, dette som 

A-indkomst, men ellers vil dagsbeviset ikke have nogen skattemæssig konsekvens for brugeren og ej heller 

for virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende. Dagsbeviset er en rigtig god ide, som vil komme 

store som små virksomheder til gode. Eftersom indførelsen af dagsbeviset vil betyde, at det vil være muligt 

at foretage begrænset privat kørsel med en gulpladebil, som ellers kun er indregistreret til fuld 

erhvervsmæssig anvendelse. 

 

6.3.5 Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning 

Kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted som led i vagtordning anses ikke for at være 

privat kørsel. Dette gælder for såvel specialindrettede som for almindelige gulpladebiler. For at kørslen ikke 

skal blive anset som værende privat, når der er tale om en almindelig gulpladebil, er der dog nogle 

betingelser, som skal være opfyldt: 

 

 Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov. 

 Kørslen skal som minimum være til én adresse som ikke er det faste arbejdssted 
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 Bilen er udstyret med værktøj og lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med. 

 Brugeren har fået et klart forbud mod at bruge bilen privat. 

 Der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald med videre. 

 Det kan konstateres, hvilket motorkøretøj der er brugt til de enkelte vagter. 

 Antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. 

 Den vagthavende skal være i tjeneste i hele vagtperioden. 

 

Som det fremgår af ovenstående betingelser, skal kørslen i vagtordningen være et forretningsmæssigt behov. 

Dette betyder, at vagtperioden i virksomheden eller hos den selvstændige erhvervsdrivende skal tilbydes 

kunderne, dermed opstår det forretningsmæssig behov. Bilen i vagtordningen skal også være udstyret med 

det rette værktøj til at klare det påkrævede arbejde.  

Betingelsen er ikke opfyldt, hvis brugeren skal køre tilbage til det faste arbejdssted for at hente værktøj og 

lignende. Det er ligeledes en betingelse, at brugeren har fået klart forbud mod at bruge køretøjet privat. Det 

er formentligt at foretrække, at brugeren underskriver en frasigelseserklæring med hensyn til at bruge 

køretøjet privat, da dette er den stærkeste dokumentation for, at brugeren er bevidst om forbuddet. Men for at 

overholde betingelsen om præcisering af køretøj, som er anvendt til de enkelte vagter, foreslås det, at der af 

vagtplanen fremgår, hvilket køretøj der bør anvendes og hvornår.  

Det er også vigtigt, at antallet af biler står i fint forhold til omfanget af vagtordningen. Er sandsynligheden 

for opkald ikke overvejende, er det ikke nødvendig at anvende eksempelvis 20 køretøjer i vagtordningen.  

 

Den sidste betingelse som kræves opfyldt, er, at den vagthavende skal være i tjeneste i hele vagtperioden. 

Dette er eksempelvis ikke overholdt, hvis vagtperioden lyder på 12 timer fra klokken 20 aften til klokken 8 

morgen, og den vagthavende afbryder tjenesten klokken 4 om morgenen. Der er således set eksempler på 

vagtordninger hvor man blot kunne sende forespørgslen videre, såfremt man ikke selv var i stand til at udføre 

sit arbejde, dette blev ikke anerkendt som en reel vagtordning  

 

Ved kørsel som led i vagtordningen forstås kørsel mellem hjem og arbejde. Dette betyder, at al anden kørsel 

som udgangspunkt vil have en skattemæssig konsekvens. Det har tidligere været sådan, at kørsel under 

vagtordningen skulle ske til uvisse adresser, nu kræves det blot, at man bliver kaldt ud til et andet arbejdssted 

end det faste. Dette er mere retfærdigt og dermed en lempelse. Man kan eksempelvis ikke forvente, som 

vagt, at vide hvilken adresse den næste alarm lyder fra. Er man eksempelvis ansat i en virksomhed med fast 

adresse i Århus, som har en vagtordning overfor sine kunder, er vagtordningen overholdt, hvis kørslen sker 

til kunder udenfor adressen i Århus.  
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For at være omfattet af reglerne omkring vagtordning, skal man være til rådighed i døgnets 24 timer i hele 

vagtperioden. Man er dog berettiget til at deltage i planlagte familiefester og lignende, hvilket vil sige 

arrangementer som er af enkeltstående karakter.  

Ugentlige familiebesøg og eksempelvis fodboldtræning falder udenfor, da det må anses for at være 

dagligdagskørsel, og SKAT ikke ønsker at dette skal være tilladt. Kører man i en specialindrettet gulpladebil 

til et enkeltstående familiearrangement, skal de kørte kilometer dog medregnes i grænsen for svinkeærinder 

på op til 1.000 km pr. år. Som beskrevet tidligere kan der ikke foretages svinkeærinder i en almindelig 

gulpladebil, uden at det vil få skattemæssige konsekvenser. For at vise hvordan teorien bliver anvendt i 

praksis af domstolene, gennemgås nedenfor en dom fra 30. juni 2006 fra Højesteret
30

:  

 

Der var tale om A, som var servicechef i en virksomhed, som blandt andet tilbød kunderne døgnservice på 

virksomhedens produkter. Virksomheden stillede en firmabil til rådighed. Der var her tale om en pickup på 

gule plader forsynet med værktøj til at kunne udføre reparationer og lignende. A havde lavet en aftale med 

virksomheden om, at bilen udelukkende måtte benyttes til erhvervsmæssig kørsel. A kunne benytte bilen til 

kørsel mellem sit hjem og virksomhedens adresse, ligesom bilen var på hans bopæl hele året bortset fra 

ferieperiode og enkelte weekender. Skatteministeriet mente, at A skulle beskattes af værdien af fri bil efter 

ligningslovens § 16, stk. 4 og hævede derfor A’s personlige indkomst. 

 

A tabte sagen og blev dømt til beskatning af værdien af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, blandt andet 

fordi en pickup af SKAT og Højesteret vurderes som værende egnet til privat benyttelse, og dermed ikke 

anses som specialindrettet. I kendelsen blev der lagt vægt på, at vagtordningen var af generel og varig 

karakter, og derfor ikke godtgjorde at medarbejderen skulle have et køretøj stående på sin privatadresse. 

Samme argumenter blev brugt i en afgørelse fra byretten i 2011
31

 

 

6.3.6 Øvrige skattemæssige regler  

Med øvrige skattemæssige regler menes blandt andet kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste 

arbejdssted. Denne form for kørsel vil ikke medføre beskatning af værdien af fri bil for almindelige 

gulpladebiler, eller beskatning af, hvad det vil koste at leje en specialindrettet gulpladebil med tilsvarende 

anvendelsesmuligheder. Eneste betingelse er, at befordringen sker for samme arbejdsgiver. Et eksempel på 

hvilken slags kørsel der kunne være tale om, er når en tømrer, har været på en byggeplads et par dage og 

kommer hjem til det faste arbejdssted for at hente nyt materiale, inden vedkommende kører videre til en ny 

byggeplads. 
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Kørsel til spisning eller afhentning af mad i forbindelse med arbejdet vil ikke medføre beskatning af værdien 

af fri bil. Kørslen skal bare foregå i arbejdstiden. Hvis kørslen sker uden for arbejdstiden, er det et krav, at 

denne sker i en specialindrettet gulpladebil. Sker kørslen uden for arbejdstiden i en almindelig gulpladebil, 

vil det betyde, at der er tale om privat kørsel. Dette vil være ensbetydende med, at brugeren vil blive 

beskattet af værdien af fri bil. Sker kørslen uden for arbejdstiden og i et specialindrettet køretøj, vil der være 

tale om et svinkeærinde, og de kørte km. skal dermed indgå i 1.000 km pr. år, som opgøres ved privatkørsel i 

tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel (svinkeærinder). 

 

Hente eller afsætte kollegaer ved kørsel til og fra arbejdssted i forbindelse med den erhvervsmæssige brug af 

gulpladebilen vil ikke medføre beskatning af værdien af fri bil. Dette gælder for almindelige gulpladebiler og 

for specialindrettede gulpladebiler. Det er dog et krav, at arbejdsgiveren skal have beordret denne kørsel. 

Uden denne beordring vil kørslen blive anset, som værende privattjeneste og dermed også privat kørsel. 

Vedkommende, som yder denne privattjeneste, vil blive beskattet af værdien af fri bil, hvis der er tale om en 

almindelig gulpladebil, eller hvad det vil koste at leje en specialindrettede gulpladebil med tilsvarende 

anvendelses muligheder. Denne regel tillader, at den selvstændige erhvervsdrivende eller lønmodtageren 

henter sin kollega på vej til et arbejdssted, så længe dette er beordret. Eksempel på dette kunne være, en 

tømrer som på vej ud til en byggeplads kørte forbi og hentede sin kollega.  

 

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange årligt vil ikke medføre beskatning af værdien 

af fri bil. Dette gælder for almindelige gulpladebiler og for specialindrettede gulpladebiler. Kørslen bliver 

anset som værende i virksomhedens interesse, når gulpladebilen den efterfølgende dag skal anvendes 

erhvervsmæssigt til eksempelvis et møde, kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til 

møde med videre. Dette gælder også for kørsel mellem hjem og arbejde dagen efter bilen har været anvendt 

erhvervsmæssigt.  

Ved selve opgørelsen af de 25 dage skal kørslen mellem hjem og arbejde, når bilen har været anvendt 

erhvervsmæssigt, tillige medregnes. Dette betyder, at hvis en lønmodtager en tirsdag kører hjem i en 

specialindrettet eller almindelig gulpladebil, for at køre til et endagskursus den følgende dag, og efter kurset 

returnerer til privatadressen, for så først at aflevere køretøjet på virksomhedens adresse om torsdagen, vil 

dette tælle for 2 af de 25 dage. Kørslen, jf. denne regel, kræver derfor stor overvågenhed for at sikre sig, at 

grænsen på de 25 dage ikke overskrides. Skulle der forekomme en overskridelse, vil dette få skattemæssige 

konsekvenser. 
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6.4 Skattemæssig behandling af driftsomkostninger i forbindelse med 

gulpladebiler 

Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende har fradrag for udgifter, som i årets løb er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Dette jf. Statsskatteloven § 6, stk. 4. Der er her tale om den 

grundlæggende lov for, hvad virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende kan fradrage af omkostninger. 

 

Dette betyder, at virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende har fuldt skattemæssigt fradrag for 

driftsomkostninger, som kan henføres til brugen af gulpladebiler, hvad enten disse er specialindrettede eller 

almindelige. Der vil typisk være tale om omkostninger til brændstof, forsikringer, vægtafgift, ejerafgift, 

reparation og vedligeholdelse med videre. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man som virksomhed og 

selvstændig erhvervsdrivende også har en mulighed for at foretage en skattemæssig såvel som 

regnskabsmæssig afskrivning på sin gulpladebil. Jf. afskrivningslovens § 5 kan der afskrives på gulpladebiler 

(driftsmidler), som man benytter erhvervsmæssig.  

 

Virksomheder mister således ikke fradragsret uanset om køretøjet anvendes til privat brug eller ej, idet 

omkostningen stadigvæk sker for at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten.  

 

6.5 Beskatning af fri bil - ej specialindrettet  

I det følgende afsnit redegøres kort for de regler, der gælder såfremt en ansat anses for at skulle beskattes af 

fri bil. Dette sker for bedre at kunne danne sig et overblik over, hvad konsekvensen er, såfremt de forskellige 

regler ikke overholdes, og der derfor skal ske beskatning af fri bil. Der er ikke tale om en uddybende 

gennemgang af reglerne for beskatning af fri bil, men alene en kort gennemgang af hovedtrækkene i 

ordningen.  

 

6.5.1 Beskatningsgrundlaget  

Grundlaget som bilens skatteværdi skal beregnes af, afhænger af, hvorvidt der er tale om en bil, der er over 

eller under 3 år gammel, målt fra første gang den er blevet indregistreret.  

Hvis køretøjet er under 3 år gammelt, anvendes den pris, der er givet for køretøjet fra nyt.  

Når bilen er over 3 år gammel, nedsættes grundlaget til beskatning således, at der kun medtages 75 % af 

bilens nyværdi. Dette sker for at give en form for lempelse, da bilen jo mister en stor del af sin værdi på de 

første 3 år. Opgørelsen af de 3 år sker efter kalender år, og der er således ikke nødvendigvis tale om 36 

måneder. 
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Er bilen derimod over 3 år gammel ved anskaffelse, anvendes den pris som virksomheden selv har givet for 

køretøjet, altså en form for brugtvognspris. Også her skeler man til, at køretøjet har mistet en stor del af 

værdien efter de tre år, til gengæld sker der ikke efterfølgende lempelse af bilens beskatningsgrundlag.  

 

I Ligningsloven § 16 stk. 4 står reglerne for værdiansættelsen af den bil, der er stillet til rådighed. Det 

fremgår heraf, at grundlaget for beskatningen er 25 % af de første 300.000 kroner, samt 20 % af resten af 

bilens værdi. Grundlaget for beregning af fri bil kan dog ikke opgøres lavere end 160.000 kroner. Til dette 

beløb lægges fra første januar 2010 et miljøtillæg svarende til den årlige ejer- eller vægtafgift. 

 

Konkret ser det således ud: 

 

       
Eksempel 1 2 3 
Bilens værdi 150.000  200.000  500.000  
Udregning, 25 % (Min. 160.000, maks. 300.000) 40.000  50.000  75.000  
Udregning, 20 % (værdi over 300.000) 0  0  40.000  
Miljøtillæg, f.eks.  4.000 4.000 7.500 
Beskatningsgrundlag 44.000  54.000  122.500  

 

Hvis man har et køretøj med en værdi på 300.000 kroner, og en medarbejder kommer til at bruge køretøjet på 

en sådan måde, at det må anses for værende privat kørsel, vil medarbejderen få et tillæg i sin personlige 

indkomst på (300.000 kroner x 25 %) 75.000 kroner + miljøtillæg (5.000 kr.) pr år. Hvis medarbejderen i 

forvejen modtager en løn, der gør at denne betaler topskat, vil det altså betyde en ekstra årlig skat på cirka 

(80.000 x 59 % (marginalskatten)) 47.200 kroner.  

 

Ovenstående er dog en ”worst case” betragtning. Hvis der er tale om et enkeltstående tilfælde, og 

medarbejderen i samarbejde med virksomheden kan dokumentere dette, så kan beskatningen lempes, idet 

man kan nøjes med at blive beskattet af fri bil i den pågældende måned, hvor køretøjet har været anvendt 

privat. Man skal dog være opmærksom på rådighedsbegrebet og formodningsreglen, så det kan være meget 

svært at dokumentere, at man har været afskåret fra at benytte køretøjet i bestemte perioder.  

 

Sidst men ikke mindst er der mulighed for, at både virksomheden, den selvstændige erhvervsdrivende og 

lønmodtageren kunne få en bøde. Dette vil dog kun komme på tale i meget grove tilfælde, hvor man med 

fuldt overlæg har anvendt gulpladebil, som enten er indregistreret til fuld eller delvis erhvervsmæssig 

anvendelse.  
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6.6 Delkonklusion 

Som ovenstående gennemgang af de skattemæssige regler for brugen af almindelige og specialindrettede 

gulpladebiler viser, så er disse på mange områder omfattende og indviklede. En af de ting der er vigtig, er, at 

det er virksomhederne, der i mange tilfælde har bevisbyrden. Anbefalingen er derfor, at man fører en 

fuldstændig kørebog eller kørselsregnskab over den foretagne kørsel. Særligt i de tilfælde, hvor 

virksomhedens adresse og hjemmeadressen er den samme, og specielt for selvstændige erhvervsdrivende, og 

et selskabs hovedaktionær er dette en nødvendighed. Dermed vil man kunne bevise, at kørslen udelukkende 

har været inden for lovens tilladte rammer.  

 

Det er ikke noget krav fra SKAT, at en virksomhed eller den selvstændige erhvervsdrivende skal føre en 

kørebog eller et kørselsregnskab, men vælger man alligevel at gøre dette, har SKAT dog nogle krav til selve 

udfyldelsen af kørebogen. Den skal blandt andet føres dagligt, med præcise datoangivelser, hvilket må 

antages at være muligt at efterleve. Har man lønmodtagere ansat, er det derfor vigtigt at disse også 

informeres omkring reglerne for udførelse af en kørebog. Et andet krav er, at kilometertællerens saldo 

noteres ved dagens begyndelse og dagens slutning, og at der i den daglige kørsel fordeles mellem privat og 

erhvervsmæssig kørsel.  

Omkring dokumentationen af den erhvervsmæssige kørsel påpeges det, at der med fordel kan angives 

bestemmelsessteder og lignende notater, som kan sandsynliggøre rigtigheden af denne kørsel. Kørebogen 

kan føres automatisk, blandt andet har Autolog
32

 udviklet sådanne produkter. Et af produkterne, Autolog Pro, 

er integreret med Google Earth. Autolog Pro gør det muligt for virksomheden eller den selvstændige 

erhvervsdrivende, at lave en visuel oversigt over de steder man har kørt. Dermed vil man overfor SKAT 

præcis kunne sige, hvornår og hvorhenne en gulpladebil har været anvendt. 

 

Er man lønmodtager skal det også anbefales at man underskriver en frasigelseserklæring. Dermed 

understreger man, at man ikke vil bruge gulpladebilen i private henseender. Dette kunne eksempelvis være i 

form af et tillæg til ansættelseskontrakten. En sådan frasigelseserklæring bør sammen med en korrekt ført 

kørebog være tilstrækkelig dokumentation over for SKAT. 

 

For at afrunde området omkring de skattemæssige problemstillinger omkring gulpladebiler, hvad enten der er 

tale om specialindrettede eller almindelige gulpladebiler, er nedenstående oversigt udarbejdet. Den skulle 

gerne være med til at gøre reglerne på området mere overskuelige for virksomhederne, den selvstændige 

erhvervsdrivende og lønmodtageren. 
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Oversigt over skattemæssige regler ved kørsel i gulpladebiler 
Kørselsmønster Specialindrettet gulpladebil Almindelig gulpladebil 
Kørsel mellem hjem og et fast 

arbejdssted. 
Ingen beskatning, medmindre 

at lønmodtageren har taget 

befordringsfradrag. 

Beskatning af fri bil. 

Svinkeærinder Svinkeærinder op til 1.000 km 

tillades. 
Svinkeærinder er ikke tilladt, 

medfører beskatning af fri bil. 
Kørsel mellem hjem og 

skiftende arbejdssteder. 
Ingen beskatning. Ingen beskatning, så længe 60-

dages reglen overholdes. 
Kørsel mellem skiftende 

arbejdssteder og det faste 

arbejdssted. 

Ingen beskatning under 

forudsætning af at al arbejdet 

udføres for samme 

virksomhed. 

Ingen beskatning under 

forudsætning af at al arbejdet 

udføres for samme 

virksomhed. 
Kørsel til kunder fra det faste 

arbejdssted. 
Ingen beskatning. Ingen beskatning. 

Vagtordning Ingen beskatning. Ingen beskatning, såfremt 

betingelser er overholdt. 
Biler parkeret på bopæl når 

brugeren har kunde-opsøgende 

aktivitet 

Ingen beskatning. Ingen beskatning, dog må 

brugeren maksimalt kører 1 

gang om ugen til 

virksomhedens faste 

arbejdssted.  
Undtagelsesvis kørsel mellem 

hjem og arbejde, op til 25 

gange årligt, når bilen 

efterfølgende dag skal bruges 

til f.eks. et møde. 

Ingen beskatning. Ingen beskatning. 

Kørsel til spisning eller 

afhentning af mad. 
Ingen beskatning, når dette 

sker i arbejdstiden. 
Ingen beskatning, når dette 

sker i arbejdstiden. 
Hente eller afsætte kollegaer 

ved kørsel til og fra 

arbejdssted. 

Ingen beskatning, når 

arbejdsgiveren har beordret 

dette. 

Ingen beskatning, når 

arbejdsgiveren har beordret 

dette. 
 

Kilde: Inspiration til ovenstående tabel er hentet fra ”Oversigt over skatte- og momsmæssige regler ved 

kørsel i gulpladebiler”
33

. 
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7. Konklusion  

Reglerne omkring gulpladebiler er et meget spændende, men også ret kompliceret område, hvilket 

ovenstående gennemgang af de forskellige regler og domme på området, tydeligt viser.  

 

Lovene er sammensat fornuftigt, idet man tydeligvis har haft et ønske om, at der skulle være en 

sammenhæng mellem de forskellige love. 

Nogle af reglerne, især omkring moms og skat, er udarbejdet på en sådan måde, at de lukker huller som 

virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende tidligere har udnyttet. Netop fordi der er tale om et gode, 

der er så svært at undvære i privaten, er der mange, der har forsøgt at teste lovens forskellige grænser, hvilket 

har nødvendiggjort ”lappeløsninger” af flere omgange.  

 

At lave en lov vedrørende gulpladebiler der er 100 % forståelig, og uden mulighed for fortolkning og 

uenighed, er umuligt. Især området omkring specialindrettede køretøjer er et emne der, historisk set, konstant 

har givet anledning til diskussion, og dette vil formentlig fortsætte ud i fremtiden. 

 

Som virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende er der således rigtig mange ting man skal være 

opmærksom på.  

 

Det kan sagtens være, at man har udset sig en specifik gulpladebil, fordi denne rent udseendemæssigt passer 

overens med, hvad man ønsker, ligesom den opfylder de krav man har til dens kunnen og omfang. Alligevel 

bør man, inden man skriver under på købskontrakten sikre sig, at køretøjet også er af en sådan karakter, at 

man skal betale en registreringsafgift der er passende i forhold til egne forventninger, forstået på den måde, 

at køretøjet ikke pludselig bliver for dyrt. Et eksempel kunne være, at man ønsker at anskaffe sig et mindre 

køretøj, men at dette vil medføre, at registreringsafgiften vil blive højere, da konstruktionen af køretøjets 

indretning skal være til godstransport. 

 

I forbindelse med købet skal man som virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende også gøre det klart, 

hvad man ønsker at bruge køretøjet til.  

Har man for eksempel en udlejningsejendom, hvor lejlighederne udlejes til privatpersoner, er man nødt til at 

gøre sig klart om køretøjet må bruges ved tilsyn af denne ejendom, da dette i visse tilfælde vil fjerne 

muligheden for at kunne løfte moms på anskaffelsen. 

 

Det er også vigtigt, at man med en vis sikkerhed får fastslået, om der er tale om et specialindrettet køretøj 

eller ej, da dette har stor betydning for både de momsmæssige samt skattemæssige konsekvenser ved 
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forskellig anvendelse af køretøjet. Konsekvenserne forekommer i form beskatning af værdien af fri bil, samt 

eventuel privatbenyttelsesafgift, bortfald af fradraget for momsen, samt i værste tilfælde bødestraf.  

  

Når man så har anskaffet sig et køretøj, er der fortsat en del arbejde at gøre for virksomheden. Man har 

blandt andet pligt til at sikre, at køretøjet kun anvendes til erhvervsmæssige formål. Er dette ikke tilfældet, er 

man nødt til at betale privatbenyttelsesafgift, da man ellers risikerer at miste en del eller hele momsfradraget, 

ligesom vedkommende der anvender bilen, risikerer at blive beskattet af fri bil. I den forbindelse er der en 

stor risiko blandt de specialindrettede biler i og med, at disse skal beskattes af værdien, som det vil koste at 

leje køretøjet.  

Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver præciserer overfor ansatte, at hvis de kører ud i weekenden i firmabilen, 

for at hjælpe en ven med f.eks. at sætte køretøjet i stand, betyder det, at den ansatte vil blive beskattet af både 

bilens værdi, men også af værdien af alt det udstyr, der ligger  i bilen, hvilket hurtigt kan løbe op i anselige 

beløb. 

 

Der er en del domme på de forskellige områder, og disse kan give en god fornemmelse af, hvad der kan 

tillades samt det modsatte. Alligevel anbefales det, at man spørger SKAT til råds om for eksempel indretning 

af køretøjet. Det koster ikke meget at få et bindende svar fra SKAT, og det vil under alle omstændigheder 

kunne have betalt sig, i det øjeblik SKAT kommer på besøg for at kontrollere virksomhedens anvendelse af 

køretøjet.  

 

Hvis man går med tanker om at købe en bil på gule plader bør man derfor tage kontakt til enten de offentlige 

myndigheder, eller sin revisor, for at være sikker på ikke at begå fejl.  
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8. Perspektivering 

Hvis dagsbeviser bliver godkendt i EU, kan det blive en spændende tilføjelse til reglerne omkring 

guldpladebiler.  

Udgangspunktet er, at dagsbeviset skal koste 225 kr. pr. dag, og at det skal være muligt at købe 20 

dagsbeviser pr. år.  

Skatteministeriet regner med, at reglerne omkring dagsbeviser vil kunne omfatte cirka 200.000 gulpladebiler, 

med en tilladt totalvægt på under 3 ton, som ikke er registreret til privat eller delvis privat anvendelse. Man 

forventer kun det vil være interessant for 126.000 gulpladebiler, som er indregistreret til ren erhvervsmæssig 

anvendelse. Skatteministeriet regner med, at dagsbeviser vil medføre en årlig indtægt til Statskassen på ca. 

54 mio. kr. Dette når det antages at 60.000 gulpladebiler i gennemsnit 4 dage om året vil købe et dagsbevis, 

med den foreslåede sats på 225 kr.
34

.  

 

Skatteministeriets beregning om en årlig indtægt på 54 mio. kr. er ikke urealistisk, i forhold til de opstillede 

antagelser. Indførelsen af dagsbeviser er en lempelse af reglerne overfor virksomheder, den selvstændige 

erhvervsdrivende og lønmodtageren. Lempelsen gør, at det fremover vil være muligt at bruge biler privat i 

enkelte sammenhænge uden at det medfører en stor beskatning.  

 

Lovforslaget angiver, at der ikke er begrænsninger på brugen af varebilen, udover dem som arbejdsgiveren 

måtte lægge. Det betyder dermed, at en medarbejder kan leje chefens varebil i 20 dages ferie, for 4.500 kr. 

Denne beregning er vist nedenfor: 

 

 

 

Afgiften på de 225 kr. dækker såvel de afgifts- som skattemæssige udgifter. Dette betyder altså, at den 

implicerede virksomhed fra ovenstående eksempel både har moms- og skattemæssig fradrag for alle udgifter.  

 

 

Et andet område man måske kan forvente, at Skatteministeriet vil kigge på, er afgiftsområdet. For det første 

er registreringsafgift et ømt punkt for Danmark. I forhold til mange af vore nabolande er det utroligt dyrt at 

få en bil til Danmark.  
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 “Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgift”, L 22. 

225 kr. pr. dag x 20 dage = 4.500 kr.
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Det har medført at mange mennesker overvejer at flytte til eksempelvis Sverige og Tyskland, men fortsat 

arbejde i Danmark. Det har den danske stat ikke nogen interesse i, da det kan medføre tabt arbejdskraft med 

tiden. Et andet argument er også et argument, der udmunder i det økonomiske aspekt for den danske stat.  

I forbindelse med den såkaldte ”finanskrise” der verserer i disse tider, er befolkningens købevillighed faldet 

drastisk. Dette går ud over mange virksomheder, og især bilbranchen har mange gange været nævnt som 

hårdt ramt. Det kan man også se, ved at kigge på Statens indtægter på registreringsafgifter
35

.  

I 2011 fik man således 13,8 milliarder i kassen gennem registreringsafgifter, mens dette tal i 2007, inden 

finanskrisen for alvor tog fat, var 24,3 milliarder kroner. Man kan selvfølgelig sige, at en nedsættelse af 

registreringsafgiften ikke umiddelbart ville skabe en højere indtægt til Staten, men omvendt ville det afgjort 

kunne hjælpe meget i bilbranchen, og dermed også være kraftigt medvirkende til at få gang i økonomien 

igen. Og ud fra en helt almindelig afsætningsbetragtning, ville Staten sikkert kunne tjene pengene ind igen, 

ved nyere vognpark, samt et højere antal af importerede biler.  

 

Der er dog intet der tyder på, at registreringsafgiften i nær fremtid står foran at blive nedsat. Seneste aktivitet 

på området er således, at Skatteministeren i begyndelsen af 2012 er kommet med et lovforslag til ændring af 

betingelserne for demobiler mv., en skærpelse af loven.  

 

Momsområdet er muligvis det vigtigste område for virksomheder og selvstændig erhvervsdrivende. Det er 

her virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende opnår et fradrag for købsmomsen på både anskaffelse og 

løbende udgifter, og dermed bliver det hurtigt den del af afgifterne der fylder mest, set ud fra et økonomisk 

synspunkt. Man kan sige, at hvor registreringsafgiften er en engangsomkostning, og de skattemæssige regler 

umiddelbart ikke påvirker virksomhedens økonomi, så vil det gøre en forskel for virksomhedens økonomi, 

om man har en udgift på 100 % af fakturabeløbet, eller 80 % af fakturabeløbet, fordi virksomheden får 

fradrag for momsen.  
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