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Spar            i skat  
på firmabilen

Skal man købe eller lease en firmabil, og hvad er mest fordelagtigt  
i forhold til skat og afgifter? Børsens skattekspert guider gennem junglen 

af love og regler, så du får mest ud af din firmabil

Af advokat og partner Christian Falk hansen (h), tvC advokatFirma

BWm 650i gran Coupé er en lækker bil, men en 
meget høj pris i danmark gør den ikke særlig 
attraktiv som kontantkøb. her er flexleasing oplagt.

skatteguide
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 Det har efterhånden udviklet sig til en jungle af reg-
ler og faldgruber, når man skal have en ny bil. Jeg 
bliver dagligt kontaktet af gamle og nye klienter, 
der har spørgsmål i forbindelse med valg af ny fir-
mabil. Skal man købe eller lease en firmabil, og 

hvad er mest fordelagtigt i forhold til skat og afgifter? Hvilke lea-
singselskaber kan man stole på, og må man købe bilen efter lea-
singperiodens ophør, hvis man har lyst til det? Hvordan undgår 
man beskatning af fri bil, hvis man kun bruger bilen erhvervs-
mæssigt, og så videre. 

Reglerne på området er desværre ikke særligt enkle – og man-
ge kommer i problemer i forhold til Skat, som har stort fokus 
på at kontrollere, om reglerne efter Skats opfattelse bliver over-
holdt. Man kunne godt ønske sig, at Skat brugte flere ressourcer 
på at lave enklere regler og på at rådgive folk – men institutionen 
fokuserer primært på kontrolindsatsen. 

Flexleasing 
Folketinget indførte i 2003 regler om mulighed for forholds-
mæssig betaling af registreringsafgift for udenlandske leasing-
biler. Man åbnede op for, at registreringsafgiften bliver opdelt i 
månedlige rater, som betales successivt – frem for en engangs-
betaling ved anskaffelsen af bilen. I 2008 blev det også muligt for 
danske leasingvirksomheder at lease biler ud til danske brugere, 
og siden er der grundlagt mange danske leasingvirksomheder. 

Det er min erfaring, at en del af disse ikke bruger de fornødne 
ressourcer på at sikre sig, at deres aftaler lever op til Skats krav. 
Manglende efterlevelse af reglerne kan få ganske alvorlige konse-
kvenser for både leasingvirksomheden og den person, der leaser 
bilen. Hvis Skat ikke mener, at reglerne er opfyldt, kan det i værste 
konsekvens medføre, at den fulde registreringsafgift på bilen for-
falder som en engangsbetaling. 

1. Reglerne for flexleasing er løbende blevet justeret siden 2008. I 
dag gælder følgende:

• For biler, som er mellem nul og tre måneder gamle ved lea-
singaftalens indgåelse, betales der 2 pct. af den beregnede regi-
streringsafgift i de første tre måneder. 

• Der betales 1 pct. af den beregnede registreringsafgift i de 
efterfølgende 33 måneder. 

• For biler, der er ældre end 36 måneder ved leasingaftalens 
indgåelse, betales der 0,5 pct. af den beregnede registreringsaf-
gift i de efterfølgende måneder. 

2. Leasingvirksomheden skal eje køretøjet. 
Skat har fokus på, om der på trods af en formel leasingaftale i reali-
teten er tale om, at leasingtageren enten i løbet af leasingperioden 
eller ved udløbet skal blive ejer af bilen. 

3. Der skal være et finansieringselement. 
Skat sammenholder leasingtagers egenfinansiering med leasing-
virksomhedens investering i bilen for at se, om egenfinansieringen 
er usædvanlig i forhold til sædvanlige markedsvilkår. Leasingvirk-
somheden skal selv finansiere de direkte omkostninger til anskaf-
felse af bilen, herunder udgifter til at finde bilen, selve købet, hjem-
tagning, toldsyn, registreringsafgift, nummerplader mv. Hvis det 
viser sig, at leasingtager reelt finansierer disse udgifter helt eller 
delvist – eksempelvis ved at stille en bankgaranti for et lån, som 
leasingvirksomheden bruger til at købe bilen – vil Skat sidestille 
dette med leasingtagers kontante betaling for bilen – og leasing-
tager vil blive anset som den reelle ejer af bilen. 

4. Der skal være aftalt vilkår for opsigelse, og køberet/pligt. 
Det skal klart fremgå af leasingaftalen på hvilke vilkår, den kan 
opsiges i leasingperioden. Det skal videre klart fremgå, hvad der 
er aftalt i forhold til en køberet og/eller en købepligt og betingel-
serne herfor. Skat vurderer, om vilkårene i aftalen er sædvanlige 

Christian Falk hansen 
arbejder til daglig med 
tvister mellem skat og 
brugere af firmabiler.
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markedsmæssige vilkår for bl.a. at sikre, at leasingvirksomheden er reel ejer af 
bilen, og om den aftalte leasingperiode er reel. 

5. Skat skal have alle relevante oplysninger. 
Alle leasingaftaler skal fremsendes og godkendes af Skat. Det gælder både selve 
leasingaftalen – og eventuelle vilkår mv., som måtte være aftalt i et tillægsdoku-
ment. Skat skal have det fulde aftalekompleks til godkendelse. Ændringer i ind-
holdet i en godkendt leasingaftale kan kun ske med Skats godkendelse. 

Hvis Skat efterfølgende konstaterer, at en godkendt leasingaftale ikke er gen-
nemført i overensstemmelse med godkendelsen, vil Skat vurdere, om der skal 
opkræves fuld registeringsafgift af bilen. Dette er sket i flere tilfælde – også selv-
om de involverede leasingvirksomheder reklamerede med, at de var godkendt af 
Skat. Derfor skal man som leasingtager altid sikre sig, at de gældende regler er 
overholdt, idet man som leasingtager kan komme til at hæfte for den fulde regi-
streringsafgift. 

Kan man købe bilen ved leasingaftalens ophør? 
Som anført skal man loyalt oplyse Skat om eventuelle vilkår om køberet og/eller 
en købepligt i forbindelse med godkendelsen af leasingaftalen ved Skat. Afta-
ler om køberet mv. skal være indgået på markedsvilkår, før end Skat accepterer 
sådanne aftaler. Hvis Skat vurderer, at det ved leasingaftalens indgåelse har været 
formålet, at leasingtager bliver ejer af bilen ved leasingaftalens ophør, vil Skat 
trække godkendelsen tilbage og anse leasingaftalen som et køb på kredit. Det vil 
medføre, at leasingtager mister fradragsretten for leasingydelserne, ligesom lea-
singgiver mister afskrivningsretten på bilen. Derudover vil der være risiko for, at 
Skat vil opkræve den fulde registreringsafgift. 

Derfor bør man som leasingtager være meget påpasselig med at indgå aftaler 
om køberet og/eller købepligt, idet man skal sikre sig, at Skat har godkendt sådan-
ne vilkår på fuldt oplyst grundlag ved leasingaftalens indgåelse. 

Splitleasing  
Begrebet splitleasing relaterer sig ikke til betaling af registreringsafgiften på 
bilen – men til fordelingen af omkostningerne til bilen. Ved splitleasing bliver 
omkostningerne til bilen splittet mellem erhvervsmæssig kørsel og privat kørsel. 
Kører du f.eks. 70 % erhvervskørsel og 30 % privatkørsel, bliver 70 % af alle bilens 
omkostninger faktureret til firmaet, mens 30 % faktureres til dig privat. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ikke ansat, kan splitleasing være en 
gunstig løsning, da din egen virksomhed sparer omkostningerne til privatkørsel, 
samtidig med at du undgår beskatning af værdi af fri bil. 

Du skal være opmærksom på, at Skat kan efterprøve fordelingen af erhvervs-
mæssig og privat kørsel, hvorfor du bør sikre dig dokumentation for fordelingen, 
eksempelvis ved en GPS-log eller ved brug af en kørebog. 

BeSKatning aF Fri Bil 
Firmabiler på hvide plader 
Selvom der ikke de senere år er sket ændringer i reglerne for beskatning af fri bil, 
viser antallet af skattesager på dette område, at mange fortsat ikke er bekendte 
med reglerne på området. Den grundlæggende regel i ligningslovens § 16, stk. 4 
er for så vidt enkel nok; man skal beskattes efter bestemmelsen, hvis en bil er stil-
let til rådighed for privat benyttelse af en arbejdsgiver. Men i praksis har det vist 
sig, at det mange gange er en udfordring at finde ud af, om den pågældende bil 
har “stået til rådighed” for privat benyttelse i et omfang, der udløser beskatning. 

Såfremt det er aftalt, at bilen må benyttes privat ved siden af kørsel for virksom-
heden, skal der ske beskatning heraf. Værdi af fri bil beskattes som A-indkomst, 
og arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag af den opgjorte 
værdi af fri bil. Beskatningen sker på baggrund af skematiske regler.  
Anvendes en firmabil på hvide plader kun til erhvervsmæssig kørsel, skal den 

ansatte ikke beskattes af værdi af fri bil. Sager omkring beskatning af fri bil opstår 
typisk i situationer, hvor den ansatte er hovedaktionær/hovedanpartshaver i den 
virksomhed, som stiller bilen til rådighed. Beskatningen kan dog undgås i disse 
situationer, hvis man kan afkræfte formodningen for, at bilen er stillet til rådig-
hed for privat brug. Dette vil typisk ske via fremlæggelse af et løbende ført kør-
selsregnskab, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel, samt ved fremlæg-
gelse af en såkaldt fraskrivelseserklæring, hvor man har fraskrevet sig adgangen 
til at anvende bilen til private formål. 

En række domstolsafgørelser og afgørelser fra de administrative skattemyn-
digheder viser imidlertid, at skatteyder kan afkræfte den omtalte formodning for 
privat benyttelse – selvom der hverken er ført et kørselsregnskab eller lavet en 
fraskrivelseserklæring. I en række sager er det lykkedes os at imødegå beskatning 
af værdi af fri bil ved at godtgøre, at den pågældende bil ikke har været brugt pri-
vat, bl.a. med henvisning til den pågældende skatteyders konkrete kørselsmøn-
ster samt dennes adgang til private biler i øvrigt. 

Firmabiler på gule plader 
Det fremgår af den relevante lovgivning og af en række afgørelser, at der for biler 
på gule plader gælder en noget lempeligere praksis i forhold til beskatning af vær-
di af fri bil. 

Afgørelserne viser, at hvis der er tale om en firmabil på gule plader, hvor mom-
sen er 100 pct. afløftet, og hvor der ikke er betalt tillægsafgift for privat anven-
delse af bilen efter vægtafgiftsloven, så er det Skat – og ikke skatteyder – der har 
bevisbyrden for, at der er kørt privat i gulpladebilen. 

I disse tilfælde kan Skat dermed kun gennemføre beskatning af værdi af fri bil, 
hvis Skat kan bevise, at skatteyder har kørt privat. Skat skal således påvise, at der 
er kørt privat i bilen, eller at den er parkeret ved Djurs Sommerland i sommerfe-
rien, før end beskatning af fri bil kan gennemføres. Det er ikke nok blot at henvise 
til, at bilen holder ved bopælen om natten, og at der ikke er ført kørselsregnskab. 

Dagsbeviser – mulighed for privat kørsel i gulpladebiler 
Med virkning fra 1. januar 2013 har Folketinget indført mulighed for at undgå 
skattesmæk ved privat kørsel i varebiler/firehjulstrækkere indregistreret på gule 
plader til udelukkende erhvervsmæssig brug. Et dagsbevis giver lov til at køre pri-
vat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton, selvom bilen er registreret til 
erhvervsmæssig brug og normalt ikke må bruges til privat kørsel. Alle kan købe et 
dagsbevis, når de har ejerens/lejerens tilladelse til at køre privat i bilen. 

• Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl. 00.00 til 23.59 
• Der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår (1. jan.-31. dec.) 
• Man skal købe dagsbeviset, mindst én time før der køres privat i bilen 
• Dagsbeviset skal medbringes i bilen 

Et dagsbevis kan tidligst købes 45 dage før brugen og skal købes senest én time før 
brug. Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes og kan ikke flyttes til andre dage. Arten 
af den private brug af bilen er uden betydning. Reglerne gælder ikke kun for alminde-
lige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer, 
som altså kan anvende firmaets firehjulstrækker på gule plader til en sommerferie 
eller en skiferie, hvis der købes dagsbeviser for det antal dage, som turen varer. 

Særligt vedrørende udenlandske firmabiler 
Man kan søge Skat om at lade være med at betale dansk registreringsafgift for en 
firmabil, hvis man bor i Danmark og arbejder i udlandet. Man skal være ansat i 
en udenlandsk virksomhed med hjemsted (hovedsæde) eller fast forretningssted 
i et andet EU/EØS-land, og den udenlandske virksomhed skal stille en firmabil til 
rådighed. 

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan man også søge om at undgå registre-
ringsafgiften, når man er etableret eller arbejder i et andet EU/EØS-land. 

• Man skal køre erhvervsmæssigt i firmabilen uden for Danmark i mere end 183 

en bil af denne type anskaffes næsten udelukkende via leasing. 
på dyre biler anvendes typisk splitleasing, hvor der oprettes to 
kontrakter: én for privat og én for erhvervsmæssig kørsel.
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dage inden for 12 måneder, eller man skal køre de fleste kilometer erhvervsmæs-
sigt uden for Danmark. 

• Bilen skal være ejet eller leaset af ens arbejdsgiver eller bruges i den selvstæn-
dige virksomhed. 

• Man skal kunne dokumentere, at man arbejder uden for Danmark. 
• Man skal som udgangspunkt beskattes af fri bil. 

Skat har de seneste år rejst en del skattesager i forhold til udenlandske firmabiler, 
idet Skat i flere tilfælde har konstateret, at der ikke er sket beskatning af fri bil efter 
gældende regler herom. Det har vist sig, at flere har svævet i den vildfarelse, at der 
ikke skal ske beskatning af fri bil, når bilen er undtaget for betaling af registeringsaf-
gift. Men hvis en udenlandsk firmabil anvendes til privat kørsel efter bestemmelsen 
i ligningslovens § 16, stk. 4, så skal der ske beskatning – uanset at bilen er undtaget 
fra registeringsafgift. 

Kørsel mellem den danske bopæl og en udenlandsk arbejdsgiver i eksempel-
vis Tyskland udgør privat kørsel. En forklaring på disse sager er angiveligt, at der 
ikke er sket automatisk indberetning af beskatning af fri bil fra den udenlandske 
arbejdsgiver, som tilfældet er, hvis der er tale om en dansk arbejdsgiver. 

Sådan udregnes beskatningsgrundlaget
Hvis der skal betales skat af værdi af fri bil, beregnes skatten på baggrund af et 
opgjort beskatningsgrundlag, som er baseret på bilens værdi. Der skal betales skat 
med 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 pct. af den overskydende værdi. 
Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Derudover skal der 
betales skat af et miljøtillæg. 

For biler, der anskaffes højest 36 måneder efter første indregistrering, er beskat-
ningsgrundlaget nyvognsprisen de første 36 måneder fra bilens første indregistre-
ring. Efter 36 måneder reduceres det til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der 
anskaffes mere end 36 måneder efter første indregistrering, fastsættes beskat-
ningsgrundlaget til købsprisen inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Beskatningsgrundlaget for leasede biler fastsættes, som om bilen var erhvervet 
til eje på leasingtidspunktet. Hvis bilen leases, kan den pris, som leasingselskabet 
har givet for bilen, som udgangspunkt anvendes ved beregningen af beskatnings-
grundlaget, idet denne imidlertid ikke må være lavere end den såkaldte mindste-
beskatningspris. 

Når det opleves, at beskatningsgrundlaget for leasingbiler kan være lavere end 

listeprisen hos en forhandler, kan det skyldes, at leasingselskaberne er storkunder 
og får en flåderabat, som kan være med til få prisen ned for leasingbiler.

Kørselsgodtgørelse som alternativ til arbejdsgiverbetalt firmabil 
Som alternativ til en arbejdsgiverbetalt firmabil vælger mange at stille deres pri-
vatejede bil til rådighed for erhvervsmæssig kørsel for arbejdsgiveren og som 
modydelse herfor modtage kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren. Kørselsgodtgø-
relse er skattefri, hvis man opfylder en række betingelser: 

• For det første må man ikke overstige satsen på 3,63 kr. pr. km for de første 
20.000 km årligt, og 1,99 kr. for kørte km over 20.000 km. årligt (2016-satser). 

• For det andet er det en betingelse, at der kun udbetales kørselsgodtgørelse for 
erhvervsmæssig kørsel, hvilket medfører, at den overfor beskrevne 60-dages-regel 
ikke må overskrides. 

• For det tredje er det et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at betin-
gelserne er opfyldt. Det må klart anbefales, at man sørger for at føre et løbende 
kørselsregnskab med relevante data, som godkendes af arbejdsgiveren forinden 
udbetaling. Er man i tvivl om, hvorledes et sådan regnskab bør udformes, samt 
hvorledes kontrollen i praksis skal udføres, bør man spørge sin revisor eller anden 
skatterådgiver herom. 

Hvad gør man, hvis Skat rejser en sag omkring registreringsafgift 
eller om beskatning af fri bil? 
Det er vores klare anbefaling, at leasingvirksomhederne sørger for at indhente 
behørig juridisk rådgivning ved udformning af leasingaftaler og i forbindelse med 
administrationen heraf. Leasingtagere bør også søge juridisk rådgivning, hvis man 
er i tvivl om rækkevidden af vilkår i en leasingaftale, som man bliver præsente-
ret for. Det vil være et hårdt slag, hvis man går fra en betaling af en halv procent i 
registreringsafgift pr. måned til, at den fulde registreringsafgift for bilen forfalder. 

Har man fejlagtigt undladt at selvangive værdi af fri bil, kan Skat rejse sag seks 
indkomstår tilbage i tid, hvis der er tale om en hovedaktionær eller hovedanparts-
haver. 

Modtager man en henvendelse fra Skat, der forespørger til anvendelse af en 
firmabil med henblik på, om der er sket korrekt beskatning, bør man straks søge 
assistance ved en skatteadvokat. Dette som følge af, at Skat i stigende omfang rej-
ser straffesager i kølvandet på en skattesag om beskatning af fri bil, hvilket kan få 
alvorlige konsekvenser for den implicerede. 
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HONDA CR-V DIESEL MED
LÆDER UDEN MERPRIS

*ADAS = Fjernlyssystem, Advarsel om frontkollision, Vognbaneassistent,  
Registrering af trafikskilte, Blindvinkelassistent, inkl. Bakzoneassistent.
ECE forbrug mellem 19,6 km/l og 22,7 km/l  -energiklasse            til 
Priserne er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,- 
Prisen er en kombination af rabat på bilen og eftermonteret udstyr.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 
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