
Få styr på
bilskatten i 2015 

Reglerne for beskatning af fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiver burde være 
enkle og gennemskuelige – det er de bare ikke i praksis. Firmabilens skatteekspert 

guider dig gennem reglerne, så du undgår problemer med Skat  

Af advokat og partner Christian Falk Hansen (H), Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen | Foto Thomas W. Brixen
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Du behøver ikke nødvendigvis køre diesel, selv om du kører 
langt. Her har vi fat i Skoda Octvavia Combi RS og Ford Focus 

ST1, begge med turbo-benzinmotorer
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Den grundlæggende regel i lig-
ningslovens § 16, stk. 4 er for 
så vidt enkel nok: Man skal 
beskattes efter bestemmelsen, 

hvis en bil er stillet til rådighed for pri-
vat benyttelse af en arbejdsgiver. Men i 
praksis har det vist sig, at det mange gan-
ge er en udfordring at finde ud af, om den 
pågældende bil har “stået til rådighed” for 
privat benyttelse i et omfang, der udløser 
beskatning. Denne artikel vil afdække en 
række kendte tvivlstilfælde.

Er det aftalt, at bilen må benyttes privat 
ved siden af kørsel for virksomheden, skal 
der ske beskatning heraf. Værdi af fri bil 
beskattes som A-indkomst, og arbejdsgi-
veren har pligt til at indeholde A-skat og 
AM-bidrag af den opgjorte værdi af fri bil. 
Selvstændige, der anvender virksomheds-
skatteordningen, er omfattet af samme 
regler om beskatning af værdi af fri bil.

Firmabiler på hvide plader
Anvendes en firmabil på hvide plader kun 
til erhvervsmæssig kørsel, skal den ansat-
te ikke beskattes af værdi af fri bil. Sager 
omkring beskatning 
af fri bil opstår typisk 
i situationer, hvor den 
ansatte er hovedaktio-
nær/hovedanpartsha-
ver i den virksomhed, 

som stiller bilen til rådighed. Skattemini-
steriet har i en sag ved Højesteret i 2014 
anerkendt, at det som udgangspunkt 
er Skat, der har bevisbyrden for, at den 
pågældende bil står til rådighed privat.

I praksis vender denne bevisbyrde 
over på skatteyder i tre situationer: 1) 
Skat godtgør, at bilen står parkeret foran 
den pågældendes bopæl uden for nor-
mal arbejdstid. 2) Skat godtgør f.eks. ved 
observationer, at bilen faktisk har været 
anvendt til privat kørsel. 3) Skat godtgør 
på anden vis, at det er overvejende sand-
synligt, at bilen er til privat rådighed. Det 
kan være i tilfælde, hvor der ikke er nogen 
erhvervsmæssig begrundelse for anskaf-
felsen af bilen, som er særdeles velegnet 
til privat brug – f.eks. en dyr sportsvogn.

Beskatningen kan dog undgås, hvis 
man kan afkræfte formodningen for, at 
bilen er stillet til rådighed for privat brug. 
Dette vil typisk ske via fremlæggelse af 
et løbende ført kørselsregnskab, der ude-
lukkende udviser erhvervsmæssig kør-
sel, samt ved fremlæggelse af en såkaldt 
fraskrivelseserklæring, hvor man har  

fraskrevet sig adgangen til at anvende 
bilen til private formål. 

Der er ingen lovbestemte formkrav til et 
kørselsregnskab. Efter praksis bør kørsels-
regnskabet føres dagligt med angivelse af:
•  Kilometerstand ved den daglige kørsels 

begyndelse og afslutning.
• Dato for kørslen.
•  Bestemmelsessteder for den erhvervs-

mæssige kørsel og lignende notater, 
der kan dokumentere eller sandsynlig-
gøre regnskabets rigtighed.

En række domstolsafgørelser og afgørel-
ser fra administrative skattemyndigheder 
viser imidlertid, at skatteyder kan afkræf-
te den omtalte formodning for privat 
benyttelse – selvom der hverken er ført 
kørselsregnskab eller lavet fraskrivelses-
erklæring. I disse sager lykkes det at godt-
gøre, at den pågældende bil ikke var brugt 
privat, blandt andet med henvisning til 
skatteyderens konkrete kørselsmønster 
samt adgang til private biler i øvrigt.

I Firmabilen 2014 omtalte jeg en 
række vundne sager fra 2013. Siden har 

jeg i 2014 vundet en 
række yderligere sager 
om beskatningsværdi 
af fri bil. Landsskatte- 
retten har afsagt ken-
delse i en sag, der  
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Et kørselsregnskab kan være et godt redskab til at afkræfte for-
modningen om, at en firmabil har været stillet til rådighed privat.

Anvendes en firmabil på hvide plader kun  
til erhvervsmæssig kørsel, skal den ansatte 

ikke beskattes af værdi af fri bil
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VIL DU VIDE, HVOR MEGET
DU KAN SPARE PÅ DRIFTEN 
AF DINE BILER?

Ring til Autolease på 39153030 og få svaret med det samme.

Nu introducerer Autolease en service, hvor du får over blik over driften af dine biler og ser hvor 
meget, du kan spare på brændstof og på CO2 udledning og afgifter. Du får med andre ord ikke 
alene en bedre økonomi, men også en grøn nere profi l, hvis du følger vores anbefaling. Hvis du 
ønsker det, kan vi samtidig give dig et forslag til et ‘better buy’ – altså hvilke bilmodeller, der 
kunne være et øko nomisk alternativ til dine nuværende – vel at mærke  inden for samme klasse 
eller kategori. Autolease er Skandi naviens største leasingselskab og ejet af DNB.

Autolease er en del af DNB-koncernen, der er en af Skandinaviens største fi nansvirksomheder. Det giver dig større leasing-sikkerhed.
Vi administrerer og leaser mere end 30.000 biler og tilbyder person- og varebiler i alle mærker og modeller. 
Autolease lancerer version 3 af vores unikke app ultimo 2014, som gør hverdagen lettere for både brugeren af bilen og biladministratoren.
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En privatbil 
kan være med 

til at doku-
mentere, at 

man ikke har 
benyttet fir-
mabilen til 

privat kørsel.

vedrørte en direktør og hovedanparts-
haver i et advokat anpartsselskab. Han 
havde i virksomheden en større BMW på 
hvide plader, som han oplyste, at han 
udelukkende anvendte erhvervsmæs-
sigt, hvorfor han ikke havde selvangivet 
beskatning af værdi af fri bil. Til privat kør-
sel havde han og hans hustru en VW Lupo.

Skat modtog fra politiet oplysning 
om, at BMW’en var parkeret på skatte-
yders privatadresse, og 
at den var observeret 
anvendt af skatteyde-
ren på søn- og hellig-
dage. Skat gennemførte 
herefter beskatning af 
værdi af fri bil.

Landsskatteretten 
gav imidlertid skatteyder medhold i, at der 
ikke skulle ske beskatning. Landsskatte-
retten tillagde det bl.a. betydning, at bilen 
godt nok var observeret på bopælen, men 
accepterede skatteyders forklaring om, at 
han også ofte arbejdede i weekenderne. 
Dernæst tillagde man det vægt, at han ikke 
var observeret kørende privat i bilen, samt 
at der var ført et kørselsregnskab, som dog 
var stort set ulæselig og ført i hånden.

Privatbilen gjorde udslaget
Et andet eksempel udgør en Landsskat-
teretskendelse fra september 2014. I  

denne sag, der omhandlede beskatning af 
værdi af fri bil i forhold til flere biler på 
hvide plader, havde skatteyderen ført et 
kørselsregnskab – som dog både Skat og 
Landsskatteretten tilsidesatte som bevis. 
Man tillagde det bl.a. betydning, at der var 
tanket benzin på firmabrændstofkortene 
– men at de omhandlede biler var diesel-
biler. Og man godkendte ikke forklaringen 
om, at der var tanket benzin til firmaets 

plæneklipper, som troværdig.
Skat gennemgik under sagsbehand-

lingen samtlige brændstofkvitteringer, 
værkstedsregninger og de af skatteyder 
udarbejdede kørselsregnskaber, som ale-
ne angav en meget kortfattet angivelse af 
bestemmelsesstedet uden adresse.

Alligevel vandt skatteyder sagen og 
undgik beskatning af værdi af fri bil. Det 
selvom den ene af bilerne var en Audi A4 
Cabriolet på hvide plader.

Landsskatteretten gav således skatte-
yderen medhold – bl.a. med henvisning 
til, at skatteyderen i hele perioden har 

haft private biler til rådighed, og at disse 
havde kørt et væsentligt antal kilometer. 

Frikendt uden kørselsregnskab
I Firmabilen 2014 omtaltes det forhold, 
at Skat de senere år har ført en række 
profilsager, som er opstartet på baggrund 
af kontrolaktioner på helligdage på bl.a. 
Strandvejen nord for København og ved 
Skagen. Som omtalt sidste år har Skat 

tabt flere af disse sager 
som følge af, at skatte-
yderne konkret kunne 
løfte bevisbyrden for, 
at de pågældende biler 
på hvide plader ikke 
anvendtes privat. Det-
te selvom skatteyderne 

ikke har ført kørselsregnskaber. 
En af sagerne omhandlede en restaura-

tør i Københavns-området, som var blevet 
stoppet i en Range Rover Kristi Himmel-
fartsdag den 2. juni 2011. Restauratøren 
havde sin kæreste med i bilen og hævdede, 
at han var på vej til en af sine restauratio-
ner for at arbejde. Det troede Skat ikke på 
og gennemførte efterfølgende beskatning 
i forhold til ikke mindre end fire Range 
Rovere ejet af hans selskab. Sagen blev 
efterfølgende vundet af restauratøren ved 
Skatteankenævnet, selvom han ikke kun-
ne fremlægge kørselsregnskab.

Bilen var observeret på bopælen, men 
Landsskatteretten accepterede skatteyders 

forklaring om, at han ofte arbejdede i weekenden 

OVERSET OG 
UNDERVURDERET

FJERDE GENERATION WRX STI

www.subaru.dk

At mestre vejen på alle underlag har altid været Subarus styrke. Den har altid 4-hjulstræk, 
og med uovertrufne præstationer som mål bygger vi biler til dig, som er vindertypen! 
Ny WRX STI er tro mod sine traditionelle værdier som råstyrke og pålidelighed, ligesom 
chassiset et blevet 40% stivere med øger vridningsstabilitet. Europæisk interiør. 
Vi ved, at æstestikken er vigtig. WRX STI er den smarte sportsvogn. Den har sin plads i 
hverdagen, men den brillerer og levere ægte køreglæde, når den presses til sit yderste, 
Kør den, tæm de og bliv ét med den!

Brændstoff orbrug ved blandet kørsel: 9,6 km/l, CO
2
-udslip 242g/km. Bilen op billedet er monteret med ekstraudstyr.

Motor Turboladet Boxermotor 2,5 DOHC
Styrke 300 hk
Drejningsmoment 407 Nm
0–100 km/tim 5,2 sek.
Tophastighed 255 km/t

649.900:-
Subaru WRX STI fra
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Det er Skat’s  
opgave at bevise, at der 
er blevet kørt privat i en 
momsfri gul pladebil.

I nogle afledte sager til den netop omtalte 
sag, er det lykkedes at opnå medhold i, at 
den pågældende restauratørs døtre hel-
ler ikke skulle beskattes af værdi af fri bil 
i forhold til to Range Rover Sport, som de 
anvendte i driften af virksomheden.

Det er således vigtigt at slå fast, at sager 
omkring beskatning af 
værdi af fri bil i relation 
til hvidpladebiler godt 
kan vindes – selvom 
der hverken foreligger 
et formfuldendt kør-
selsregnskab eller en 
behørig fraskrivelses-
erklæring – hvis man får lagt den rigtige 
strategi for sagen. 

Skatteyder har flere virksomheder
Bemærk at erhvervsmæssig kørsel i firma-
bilen for et andet firma udløser beskat-
ning af fri firmabil, fordi kørslen anses for 
privat i relation til det firma, der har stil-
let firmabilen til rådighed. Højesteret har 
i en ny dom fastslået, at en bil, der var lea-
set af Skatteyderens helejede selskab, og 

som derudover lejlighedsvis blev lejet ud 
til skatteyderens private virksomhed til 
erhvervsmæssigt brug i den private virk-
somhed, skulle anses for at være stillet til 
rådighed for “privat benyttelse” med deraf 
følgende beskatning. Dette uanset, at den 
personligt ejede virksomhed havde betalt 

for benyttelsen af selskabets bil, og uan-
set den alene var anvendt erhvervsmæs-
sigt i den personlige virksomhed.

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 lempeli-
gere praksis i forhold til beskatning af 
værdi af fri bil. Afgørelserne viser, at hvis 
der er tale om en firmabil på gule plader, 

hvor momsen er 100 pct. afløftet, og hvor 
der ikke er betalt tillægsafgift for privat 
anvendelse af bilen efter vægtafgiftslo-
ven, så er det Skat – og ikke skatteyder – 
der har bevisbyrden for, at der er kørt pri-
vat i gulpladebilen.

I disse tilfælde kan Skat dermed kun 
gennemføre beskat-
ning af værdi af fri bil, 
hvis de kan bevise, at 
skatteyder har kørt pri-
vat. Skat skal således 
påvise, at den nedenfor 
beskrevne 60-dages-
regel er overskredet, at 

der i øvrigt er kørt privat i bilen, eller at 
den er parkeret ved BonBon-land i som-
merferien, før beskatning af fri bil kan 
gennemføres. Det er ikke nok blot at hen-
vise til, at bilen holder ved bopælen om 
natten, og at der ikke er kørselsregnskab.

Landsskatteretten har i marts 2014 
afsagt to kendelser, hvor jeg fik med-
hold i, at der ikke skulle ske beskatning 
af værdi af fri bil, hvor der var tale om 
hovedaktionærer, der havde anskaf-
fet varebiler på gule plader, og hvor 
de i en årrække havde betalt privatbe-
nyttelsesafgift efter vægtafgiftsloven. 
Skat’s opfattelse var, at der skulle ske 
beskatning af værdi af fri bil, når der var 
betalt privatbenyttelsesafgift efter vægt-
afgiftsloven, idet skatteyderne derved net-
op selv havde erklæret, at de anvendte 
bilerne til privat kørsel. De pågældende 
skatteydere forklarede, at det var en fejl, 
at deres virksomhed havde betalt privat-
benyttelsesafgift – at de simpelthen ikke 
havde været opmærksomme herpå. De 
forklarede videre, at bilerne ikke var brugt 
til privat kørsel – men de havde ingen kør-
selsregnskaber til dokumentation herfor.

Landsskatteretten gav begge skatte-
ydere medhold i, at de ikke skulle beskat-
tes af værdi af fri bil, idet Landsskatteret-
ten bl.a. henså til det erhvervsmæssige 
formål med virksomhedernes anskaffelse 
af bilerne, at der ikke var observeret privat 
kørsel, og at de pågældende skatteydere 
havde privatejede biler, der kunne dække 
deres private kørselsbehov.

Kørsel mellem hjem og arbejde
Anvendelse af firmabil til transport fra 
bopælen til et arbejdssted eller omvendt 

Det er således vigtigt at slå fast, at sager 
omkring beskatning af fri bil i relation  

til hvidpladebiler godt kan vindes
Tænk, hvis du kunne få nøglerne til din drømmebil – og samtidig spare 
penge. Ved at lease din bil slipper du for bøvl og får mere køreglæde. Vil du 
være fri for beskatning, kan du også vælge splitleasing.
 
Hos FLEXTO a/s går passion for biler og rådgivning hånd i hånd. Vi sætter en 
ære i at finde lige præcis den kvalitetsbil, som passer til dig og dine ønsker. 
Så med os ved din side bliver leasing til en leg. Du skal bare tage plads bag 
rettet - og lade os om resten. 

Er flexleasing noget for dig? Så kontakt os og lad os finde lige præcis den 
bil, du drømmer om. Bare giv os et ring.
 

Juelstrupparken 10A | 9530 Støvring | Tlf.: 9636 5225 | info@flexto.dk | www.flexto.dk

– med attraktiv beskatning

Mere firmabil 
for pengene
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Biler som Mercedes-Benz ML, BMW X3 og X5, Chrysler 
Voyager og tilsvarende biler – som ikke fra fabrikantens 

side er skabt til at agere værkstedsbil eller håndværkerbil – kan 
efter praksis blive kvalificeret som specialindrettede køretøjer

anses som udgangspunkt for privat kørsel. 
Dette gælder også, selvom bilen anven-
des til kørsel til/fra bopælen i forbindelse 
med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæs-
sig. Transport, der sker mellem bopælen 
og en midlertidig arbejdsplads, anses der-
imod for erhvervsmæssig kørsel. En mid-
lertidig arbejdsplads er defineret som en 
arbejdsplads, hvortil der køres højst 60 
arbejdsdage inden for de foregående 12 
måneder (60-dages-reglen). Der behø-
ver ikke at være tale om 60 arbejdsdage 
i sammenhæng. Hvis der kun køres fra 
bopælen til arbejdspladsen enkelte dage 
i en periode, lægges arbejdsdagene sam-
men. Sammentællingen afbrydes kun, 
hvis man ikke har kørt mellem bopælen 

og arbejdspladsen i 60 sammenhængende 
arbejdsdage (ca. 3 måneder). Kørsel til en 
arbejdsplads i dagens løb tælles ikke med 
i 60-dages-reglen.

Undtagelser til 60-dages-reglen
Den beskrevne 60-dags-regel finder ikke 
anvendelse, hvis det primære formål med 
den daglige transport mellem bopælen 
og arbejdspladsen er at fragte varer eller 
arbejdsredskaber. Dette gælder også, selv-
om bilen ikke er specialindrettet.

Specialindrettede køretøjer anses ikke 
for omfattet af reglerne om fri bil til 
rådighed. Det gælder eksempelvis last-
vogne, kranvogne og andre special-
køretøjer. Foreligger der varebiler med  

fastmonterede hylder samt fastmonteret 
værkstøjsindretning, anses disse vare-
biler som specialindrettede biler, hvor-
efter benyttelse af bilerne til befordring 
mellem bopæl og arbejdsplads ikke udlø-
ser beskatning af bil til rådighed, men 
alene medfører bortfald af befordrings-
fradraget for den pågældende strækning.

Biler af mærkerne Mercedes-Benz ML, 
BMW X3 og X5, Chrysler Voyager og til-
svarende biler – som ikke fra fabrikantens 
side er skabt til at agere værkstedsbil eller 
håndværkerbil – kan efter praksis godt 
blive kvalificeret som specialindrettede 
køretøjer, hvis bilerne har den fornødne 
indretning i varerummet. Dette beror på 
en helt konkret vurdring.

44
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I Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 
får vi løbende mange henvendelser fra 
personer, som Skat vil beskatte af fri bil. 
Mange har opfattelsen af, at det er meget 
vanskeligt at vinde disse sager. Dette 
er imidlertid ikke tilfældet, hvilket de 
omtalte afgørelser, som desværre ikke alle 
er offentligt tilgængelige, illustrerer. Får 

man en henvendelse fra Skat vedrørende 
eventuel beskatning af værdi af fri bil, bør 
man altid søge professionel rådgivning, 
da man udover selve skattesagen også 
risikerer afledte sager i forhold til moms, 
registreringsafgift og i visse tilfælde straf-
feretlig forfølgning.
 Christian Falk Hansen (H)

Hvad gør man, hvis Skat rejser 
en sag om beskatning af fri bil?
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