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Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. 
december 2013 fra Vestre Landsret, der netop er blevet stadfæstet af Høje-
steret, er skattevæsenets rammer for at iværksætte beskatning af fri bil ble-
vet udvidet markant. SKAT kan således nu tage en skatteansættelse op til 
revision og beskatte en hovedaktionær af fri bil i op til 6 år tilbage i tid, 
hvis selskabet har stillet en bil til rådighed for hovedaktionæren, som han 
kan benytte til private formål. 
 

I skattelovgivningen er der fastsat visse frister for skattevæsenet for at træffe en afgørel-

se om opkrævning af yderligere skatter hos en skatteyder.  

 

Som udgangspunkt kan skattevæsenet efter loven ikke afsende et varsel om ændring af 

en ansættelse af indkomstskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets 

udløb. Endvidere skal der som udgangspunkt være truffet en endelig afgørelse om be-

skatning senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.  

 

Skattevæsenet har således efter loven som udgangspunkt efter loven en frist på 3 1/3 år 

efter indkomstårets udløb til at varsle og sidenhen ændre en skatteansættelse tilbage i 

tid. Eksempelvis udløber skattevæsenets frist for at udsende varsel om forhøjelse af en 

indkomstansættelse for 2011 den 1. maj 2015.  

 

http://www.v.dk/
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I visse bestemte tilfælde udløber denne frist først på et senere tidspunkt. Det gælder 

f.eks. for tilfælde, hvor skatteyderen forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skat-

temyndighederne har foretaget en ansættelse (dvs. opgjort skatteyderens skat) på et urig-

tigt eller ufuldstændigt grundlag. 

 

Omvendt gælder der en kortere frister for at ændre skatteansættelser for visse grupper af 

skatteydere med enkle økonomiske forhold.  

 

 

Særregler for hovedaktionærer  
Der gælder endvidere en særlig undtagelse - nemlig en forlænget frist for skattemyndig-

hederne - i en række tilfælde, der betegnes som ”kontrollerede transaktioner”, dvs. han-

delsmæssige og økonomiske transaktioner mellem bl.a. hovedaktionærer og disses 

selskaber.  

 

Her har skattemyndighederne en frist på yderligere 2 år. Skattemyndighedernes frist for 

at varsle en ændring af en skatteansættelse udløber således først den 1. maj i det sjette år 

efter indkomstårets udløb, og videre skal der først være truffet en endelig afgørelse om 

beskatning senest den 1. august i det sjette år efter indkomstårets udløb. 

 

Den udvidede frist på 5 1/3 år efter indkomstårets udløb (6-års-fristen) omfattede oprin-

deligt kun kontrollerede transaktioner på tværs af landegrænser. Begrundelsen for disse 

særlige, forlængede frister var, at skattesager vedrørende internationale kontrollerede 

transaktioner efter skattemyndighedernes opfattelse ofte er særdeles komplicerede, tids-

krævende og forudsætter udveksling af oplysninger fra udlandet.  

 

I forsommeren 2005 blev reglerne imidlertid ændret, således at 6-års-fristen nu også 

gælder for indenlandske kontrollerede transaktioner, herunder bl.a. for transaktioner 

mellem en dansk hovedaktionær og et ham tilhørende dansk selskab. Formålet med den-

ne ændring var at sikre, at reglerne ”utvivlsomt er i overensstemmelse med EU-retten”.  
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De forlængede frister gælder således nu altså også for transaktioner i ”mindre koncern-

forhold”, dvs. eksempelvis for transaktioner mellem den lokale VVS-installatør og den-

nes driftsselskab, hvorfra VVS-forretningen drives.  

 

Næppe alle havde ved lovens vedtagelse erkendt denne - ret vidtgående - konsekvens af 

regelændringen fra foråret 2005. Folketingets skatteudvalg forespurgte således i decem-

ber 2005 den daværende skatteminister om, hvorvidt det var korrekt, at der nu gjaldt en 

6-års frist for SKAT for at ændre kontrollerede transaktioner mellem mindre danske 

selskaber, og mellem hovedaktionær og selskab, såsom ændring af overdragelsesvilkår 

for anlægsejendom (f.eks. bil og fast ejendom) og aflønning til hovedaktionær, samt 

forrentning af mellemværende mellem hovedaktionær og selskab. 

 

Dette spørgsmål blev besvaret bekræftende af skatteministeren.  

 

Fristen for at forhøje en aktionærs skattepligtige indkomst, når det drejer sig om sam-

handel eller økonomiske dispositioner mellem aktionæren og selskabet, vil således for 

en skatteansættelse vedrørende indkomståret 2011 først udløbe den 1. maj 2017. Tilsva-

rende udløber fristen for at varsle en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2013 

først den 1. maj 2019.  

 

Så er der f.eks. tale om en aktionær, der har lidt dårlig samvittighed, eksempelvis fordi 

han har ladet selskabet betale udgifter, der ligger i grænseområdet mellem privatudgifter 

og selskabsudgifter, eller som har købt en bil ud af selskabet til favørpris i 2013, vil 

denne aktionær først komme tørskoet i land den 1. maj 2019. 

 

Reglerne gælder ikke alene for aktionær og aktieselskab, men også for anpartshaver og 

anpartsselskab. 

 

 

Virksomhedsskatteordningen  

Det bemærkes, at de forlængede fristregler for SKAT ikke gælder for en ejer af en virk-

somhed, der drives i personligt regi, herunder med beskatning efter virksomhedsskatte-

ordningen. 



- 4 – 
Offentliggjort d. 5. juli 2014 
 
 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

Fri bil  
Vestre Landsret afsagde den 5. december 2013 dom i en sag om beskatning af værdi af 

fri bil, hvor et af spørgsmålene var, om SKAT kunne beskatte et selskabs hovedanparts-

haver og direktør af værdi af fri rådighed over selskabets Porsche op til 6 år tilbage i tid. 

Eller med andre ord, om 6-års-fristen også omfattede tilfælde, hvor en hovedanpartsha-

ver får stillet fri bil til rådighed af sit selskab.  

 

Skattemyndighederne har her nok udvalgt sig denne sag som prøvesag, da der var tale 

om en Porsche – og ikke en mere beskeden bil. Dommere er jo også mennesker. 

 

Højesteret har ved en dom fra denne uge stadfæstet Vestre Landsrets dom i sagen. For 

hovedaktionærer og hovedanpartshavere er der tale om en meget vidtrækkende afgørel-

se.  

 

I den konkrete sag havde SKAT sendt en hilsen til hovedanpartshaveren i september 

2011 med et forslag til beskatning af værdien af fri rådighed over Porschen i 2006, 2007 

og 2008. SKAT´s forslag svarede til en samlet forhøjelse af hovedanpartshaverens skat-

tepligtige personlige indkomst på godt 280.000 kr.  

 

Hovedanpartshaveren havde mange indvendinger mod denne beskatning og herunder 

bl.a., at beskatningen af fri bil ikke var omfattet af den forlængede frist på 6 år, men kun 

af den almindelige frist på 3 år.  

 

Som begrundelse for dette synspunkt gjorde anpartshaveren bl.a. gældende, at SKAT 

havde beskattet værdien af fri bil som et personalegode. Og efter anpartshaverens opfat-

telse var en lønaftale mellem selskab og anpartshaver ikke en ”kontrolleret transaktion”, 

der var omfattet af SKAT´s 6-års-frist. 

 

Dette synspunkt var Landsskatteretten enig i, og ved en afgørelse fra oktober 2012 

blev skattevæsenets afgørelser for 2006 og 2007 herefter tilsidesat. Landsskatterettens 

betragtning var nærmere, at aftalen om fri bil ikke var et udslag af skatteyderens ejer-

forhold til selskabet, men et udslag af, at han var ansat som direktør i selskabet. Herefter 

var der ikke tale om en såkaldt kontrolleret disposition mellem en hovedanpartshaver og 
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selskab.  Dette førte til, mente Landsskatteretten, at det herefter var de almindelige reg-

ler og dermed den ovennævnte frist på 3 1/3 år, der var gældende for forhøjelser af skat-

teyderens skatteansættelser. Skattevæsenets afgørelse for 2008 blev derimod opretholdt, 

da denne skatteansættelse var varslet og foretaget rettidigt.  

 

Skatteministeriet indbragte herefter sagen for domstolene, hvor hovedanpartshaveren 

tabte sagen, først ved Vestre Landsret og nu ved Højesteret.  

 

Som begrundelse anførte landsretten, at hovedanpartshaveren som direktør og enean-

partshaver i selskabet udøvede en bestemmende indflydelse over selskabet. Det var der-

for – efter landsrettens opfattelse – en kontrolleret transaktion, at selskabet stillede en 

Porsche til rådighed for hovedanpartshaveren. Transaktionen havde endvidere en øko-

nomisk værdi. Herefter fandt 6-års-fristen anvendelse. Det betød, at SKAT´s forhøjelser 

for alle 3 indkomstår, dvs. 2006 – 2008, var rettidige og altså gyldige.     

 

Som allerede nævnt er denne afgørelse nu blevet stadfæstet af Højesteret, der samtidig 

erklærede sig enig i landsrettens præmisser.  

 

Det kan tilføjes, at Østre Landsret nåede frem til et tilsvarende resultat i en dom afsagt 

den 9. december 2013. 

 

 

Konsekvenser 

Højesterets dom har selvsagt væsentlig betydning, hvor en hovedaktionær eller hoved-

anpartshaver befinder sig i grænseområdet mellem erhvervsmæssig henholdsvis privat 

benyttelse af selskabets bil.  

 

Skatteydere, der har selskabets bil parkeret på den private bopæl eller har anskaffet ek-

sotiske biler i selskabet, eller som i øvrigt ikke opfylder de efter omstændighederne 

nødvendige, formelle krav til sikring af bevis for, at der ikke er tale om fri bil til rådig-

hed, herunder ført behørig kørebog eller mangler at få etableret en fraskrivelseserklæ-

ring, vil således fremover kunne risikere skattesmæk helt på til 6 år tilbage i tid.  
_______ o _______ 
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