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Spørgsmål 

  

Jeg har den 27. juni 2015 i Jyllandsposten med interesse læst artiklen vedr. beskatning 

fribil - især ELbil. 

  

Her læser jeg i slutningen af artiklen, at værdien af installation af en ladestander med-

regnes til grundlaget for beskatning af fri bil på linie med købesummen. 

  

Mit spørgsmål er: hvad nu, hvis der er tale om flere installationer af ladestandere, f.eks. 

daglig privat bolig, sommerhus 1, sommerhus 2? 

  

Kan det virkelig være rigtigt, at vi derved skal indregne flere ladestander-installationer i 

beskatningsgrundlaget? 

  

Med venlig hilsen 

T.J. 

  

Svar  

I Spørg om Penge den 27. juni 2015 blev omtalt en afgørelse fra Skatterådet om de skat-

temæssige konsekvenser, hvor en arbejdsgiver stiller en el-bil til rådighed for en medar-

bejder til privat benyttelse.  

 

Skatterådet tog herunder stilling til de skattemæssige konsekvenser, hvor arbejdsgiveren 

etablerer en ladestander på medarbejderens private bopæl.  

http://www.v.dk/
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Skatterådet oplyste i denne forbindelse, at værdien af ladestanderen samt udgifterne til 

installationen heraf skulle medregnes ved opgørelsen af grundlaget for beskatning af fri 

bil – dvs. på linie med købesummen for bilen. Det betyder, at en medarbejder beskattes 

løbende af værdien af rådigheden over ladestanderen.   

  

Skatterådet har ikke ved denne afgørelse taget stilling til de skattemæssige konsekven-

ser, hvor en medarbejder får stillet flere ladestandere til rådighed på forskellige bopæle 

eller andre opholdssteder, eksempelvis ved et eller flere sommerhuse.  

 

Jeg er ikke bekendt med tidligere offentliggjorte afgørelser om beskatning af en medar-

bejder, der har fået etableret en privat benzinstander på bopælen, hvor problemstillingen 

måske kan siges at være umiddelbart sammenlignelig med den problemstilling, som De 

rejser. Der foreligger næppe heller mange ikke-offentliggjorte afgørelser om spørgsmålet 

- om nogen overhovedet. 

 

Helt overordnet kan der peges såvel på forhold og principper, der taler for at medregne 

ekstra ladestandere til beskatningsgrundlaget, som forhold og principper, der taler imod. 

Men grundlæggende er problemet, at der er tale om en ”ny” problemstilling i praksis, 

idet en ny ”teknik” så at sige skal indpasses eller bedømmes i forhold til gældende reg-

ler. Det er her illustrativt for området, at SKAT og Skatterådet nåede frem til to forskel-

lige beskatningsmodeller for beskatning af værdien af en ladestander etableret på med-

arbejderens private bopæl.  

 

Hvad der i givet fald vil blive udfaldet af SKAT´s eller Skatterådets vurdering af denne 

problemstilling, kan der ikke siges noget sikkert om for indeværende. Spørgsmålet bør 

derfor afklares ved en forudgående henvendelse til Skatterådet.  

 

 
_______ o _______ 

 


