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Når firmabilen overgår til privat brug  © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
 
 
 
Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive 
placeret i virksomhedsskatteordningen eller i et selskab, således at de før-
ste års større værditab kan fratrækkes skattemæssigt. 
 
Efter nogen tid, når bilen er faldet i værdi, kan det være hensigtsmæssigt 
at lade bilen overgå til den private formuesfære. Spørgsmålet er her, hvil-
ken pris, der skal anvendes ved denne overgang. Er det eksempelvis prisen 
ved et rent salg til en forhandler, eller er det prisen ved køb fra en forhand-
ler og dermed inklusiv dennes avance m. v. 
 

Efter de gældende skatteregler skal værdien af fri bil, der er stillet til rådighed for den 

skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver sættes til en årlig værdi på 25 pct. 

af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens 

skattepligtige værdi ved opgørelse af den private benyttelse beregnes dog mindst af 

160.000 kr. Dette gælder, hvad enten bilen ejes af et selskab og anvendes privat af 

hovedaktionæren eller indgår i virksomhedsskatteordningen og anvendes privat af eje-

ren af virksomheden. Der bortses her fra visse specielle skattemæssige opgørelsesmå-

der. 

 

http://www.v.dk/
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For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, op-

gøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to 

følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvogns-

prisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for 

tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bi-

lens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. 

 

Har eksempelvis et selskab købt en ny bil til 800.000 kr., som hovedaktionæren heref-

ter har til rådighed også til privat brug, skal hovedaktionæren altså beskattes af 

175.000 kr. årligt i de første 3 år og herefter af 75 % af nyanskaffelsesprisen. Det fører 

frem til en årlig beskatning på i alt 135.000 kr. i de følgende år. Der er ikke nogen 

tidsmæssig begrænsning på sidstnævnte beløb. 

 

 

Overgang til fult ud privat benyttelse 
Det er åbenbart, at et beskatningsgrundlag på 75 % af nyværdien for en bil, der blev 

købt som ny, efter en årrække vil overstige bilens handelspris. Beskatningsgrundlaget 

bliver således for højt efter en kortere årrække. Det kan derfor være hensigtsmæssigt 

enten at sælge bilen og købe en ny, eller at overføre bilen til den private formuesfære. 

En sådan overførsel kan også være relevant af andre årsager. 

 

Spørgsmålet er herefter, til hvilken pris en bil kan overføres fra selskabet til aktionæ-

ren eller fra virksomhedsskatteordningen til ejeren af virksomheden.  

 

Det er naturligvis værdien i handel og vandel, der her er afgørende. Men værdien i 

handel og vandel kan være mange ting – og måske særligt, når det drejer sig om brugte 

biler. Spørgsmålet er blandt andet, om det er bilens værdi ifølge DAF's brugtbilskata-

log, der er afgørende. Videre kan rejses spørgsmålet, om det er prisen ved et rent salg 

til en forhandler, eller om det er den pris, som en forhandler beregner sig ved videre-

salg efter omkostninger, forhandleravance m.v., der skal anvendes ved salg fra selska-

bet til hovedaktionæren.  
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En ny sag om prisfastsættelsen 
Retten i Glostrup har den 8. februar 2013 truffet afgørelse i en sådan sag, hvor tvisten 

drejede sig om, på hvilket grundlag værdien af en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro 

Tiptronic skulle fastsættes ved salg fra et selskab til hovedaktionær. 

Uenigheden mellem skatteyderen og SKAT drejede sig om, hvorvidt DAF's brugtbils-

katalog skulle danne grundlag for prisfastsættelsen, ligesom der var uenighed om, 

hvorvidt skatteyderen kunne anvende den pris, der kunne opnås ved et rent salg til en 

forhandler. 

 

I denne sag havde selskabet købt bilen den 24. juni 2008 for 818.657 kr. og da oven i 

købet med en mærkebar rabat. Blot nogle måneder senere, nemlig den 19. december 

2008, købte hovedaktionæren bilen ud af selskabet for kun 500.000 kr. Den anvendte 

pris på 500.000 kr. var fastsat efter vurdering af to autoriserede Audi-forhandlere, og 

svarede til den pris, som forhandlerne kunne tænkes at ville betale for bilen i 2008 ved 

et rent salg fra selskabet. 

 

Det var faldet SKAT noget for brystet, at hovedaktionæren på denne måde havde er-

hvervet en næsten ny bil til en pris, der lå mere end 300.000 kr. under, hvad selskabet 

havde betalt kort tid forinden for bilen.  

 

SKAT nåede her frem til, at prisnedslaget for bilen i selskabets ejertid skønsmæssigt 

kunne ansættes til 100.000 kr., hvorfor prisen ved salget til hovedaktionæren burde 

være 218.657 kr. højere. Hovedaktionæren skulle derfor efter SKAT´s opfattelse ud-

lodningsbeskattes af disse 218.657 kr. 

 

Sagen blev herefter indbragt for Landsskatteretten, der var en anelse mere imødekom-

mende overfor hovedaktionæren end SKAT.  

 

Landsskatteretten var på den ene side enig med hovedaktionæren i, at handelsværdien 

skulle fastsættes til, hvad bilen kunne indbringe ved et rent salg til en forhandler. 

Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid de to forhandleres vurderinger, og nåede deref-

ter frem til, at handelsværdien skønsmæssigt kunne ansættes til 700.000 kr., set i lyset 
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af, at bilen blev købt i juni 2008 og solgt til hovedaktionæren knap 6 måneder senere. 

Hovedaktionæren blev herefter udbyttebeskattet af 200.000 kr. 

 

 

Dom fra Retten i Glostrup 
Sagen blev herefter indbragt for næste instans, nemlig Retten i Glostrup. De to Audi-

forhandlere, der havde vurderet bilen forud for hovedaktionærens køb, forklarede her 

begge, at prisen blev fastsat med afsæt i forhandlerens videresalgspris, men fratrukket 

en avance til forhandleren samt omkostninger i form af forskelsmoms samt klargøring. 

Endvidere skulle der - især i krisetiderne - tages hensyn til liggetid samt et eventuelt 

afslag til en potentiel kunde, ligesom der var visse forpligtelser i henseende til eventu-

elle reklamationer. 

 

Den ene Audi-forhandler forklarede videre, at der i dag næppe er nogen, der anvender 

DAF's brugtbilskatalog. I stedet anvendes i dag internetbaserede prisberegninger, og 

man fastsætter en salgspris, som man herefter regner ud fra, således at avance og om-

kostninger fratrækkes. På denne baggrund kunne der være en forskel mellem på den 

ene side den rene salgspris til forhandleren og på den anden side forhandlerens salgs-

pris til en kunde på 150.000 – 200.000 kr. på en specialbil som en Audi A5 Coupe 3,0 

TDI Quattro Tiptronic, Prisen på den pågældende Audi ved et rent salg til en forhand-

ler i 2008 udgjorde på den baggrund omkring 500.000 kr. 

 

Hovedaktionæren selv forklarede herudover, at salget af bilen fra selskabet til aktionæ-

ren var begrundet i, at selskabet som følge af krisen var havnet i en vanskelig økono-

misk situation, hvilket havde nødvendiggjort salget kort tid efter købet. 

 

SKAT anførte her at det ved en Højesteretsdom fra 2005 var fastslået, at prisen på bi-

len skulle fastsættes blot med et skønsmæssigt fradrag for forhandleravancen – og altså 

reelt uden hensyn til den reelle forhandleravance eller klargøringsomkostninger. 

SKAT henviste endvidere til en dom fra Vestre Landsret fra 2007, hvor landsretten 

havde fastslået, at DSF´s priskatalog skulle anvendes ved fastsættelse af bilens værdi.  
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Hovedaktionæren henviste på sin side til, at det efter Landsskatterettens praksis var 

prisen i ren handel, der skulle lægges til grund, og at det var fastslået i en afgørelse fra 

Landsskatteretten fra 2009, at markedsprisen er den værdi, der kan opnås ved et frit 

salg til en autoforhandler. 

 

Byretten afviste at lægge DAF´s brugtbilkatalog til grund, da kataloget ikke oplyste en 

relevant pris i forhold til sagen. Kataloget oplyste således prisen ved salg fra forhand-

ler til forbruger, hvorfor der i denne pris bl.a. indgår en forhandleravance. Endvidere 

tog retten hensyn til de to Audi-forhandleres vidneforklaring. 

 

Herefter fik hovedaktionæren medhold i, at han kunne anvende en pris på bilen på 

500.000 kr., da han købte bilen ud af selskabet, svarende til prisen ved et rent salg til 

en forhandler. Hovedaktionæren fik således fuldt medhold. 

 

Den uklarhed, der hidtil har hersket om grundlaget for prisfastsættelse af en bil købt ud 

af selskabet eller virksomhedsskatteordningen, synes med denne dom at have fundet en 

afklaring. Dommen vil formentlig betyde, at det for mange hovedaktionærer eller virk-

somhedsejere kan være relevant at sælge bilen ud til den private formuesfære på et 

tidligere tidspunkt. Men det vil være særdeles hensigtsmæssigt først at få et realistisk 

købstilbud fra en forhandler. 

 
 

 
_______ o _______ 

 


