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Skattesager om beskatning af fri bil dukker hyppigt op, og særligt efter 
skattereformen fra 1993, hvor den blotte mulighed (rådighed) for at benytte 
en bil udløser beskatning. Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et 
specialindrettet køretøj.  
 

Ved en dom fra 25. august 2010 konkluderede Byretten i Viborg, at en pickup af mærket 

Dodge Ram på gule plader måtte anses som et specialindrettet køretøj. Medarbejderen 

skulle derfor ikke beskattes af værdi af fri bil. Det spillede en væsentlig rolle for sagens 

udfald, at dommeren havde besigtiget bilen. I nogle situationer – og navnlig i grænsetil-

fælde - kan det altså være en god ide at benytte utraditionelle bevismidler. Men det kan 

typisk først ske ved domstolene.  

 

 

Beskatning af fri bil  
Medarbejdere, der får en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren og kan bruge denne bil 

til private formål, skal beskattes af fri bil. Beskatningen er ikke baseret på medarbejde-

rens faktiske brug af bilen. Den blotte rådighed over en firmabil vil således udløse be-

skatning - selv en enkelt lille køretur til købmanden kan altså medføre beskatning.  

 

Den skattepligtige værdi af bilen, dvs. beskatningsgrundlaget, opgøres efter nogle stan-

dardiserede og meget detaljerede regler. Som udgangspunkt medfører reglerne, at den 

årlige skattepligtige værdi af den fri bil sættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der 

ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten, dog mindst af 160.000 kr. 

http://www.v.dk/
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Særlige køretøjer 
Reglerne om beskatning af fri bil omfatter ikke de biler, som skattevæsenet betegnet 

som særlige køretøjer, dvs. specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer.  

 

Særlige køretøjer er køretøjer, der efter deres art, fremtræden, indretning mv. ikke kan 

anses som anvendelige som alternativ til en privat bil. Det er herved en forudsætning, at 

bilerne ikke må anvendes og rent faktisk ikke anvendes til privat kørsel.  

 

Anvendes et særligt køretøj alligevel til privat kørsel, skal denne kørsel værdiansættes 

og beskattes efter nogle særlige regler – og altså ikke de standardiserede regler omtalt 

ovenfor. Opgørelsen af beskatningsgrundlaget sker her med afsæt i medarbejderens fak-

tiske brug af køretøjet til private formål. Der er altså tale om nogle meget lempeligere 

regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget og dermed en meget lempeligere beskat-

ning.  

 

 

Hvornår er et køretøj særligt 
Afgørende for, om en bil kan anses som et særligt køretøj, er efter praksis, om bilen må 

anses som uegnet til anvendelse som alternativ til en privat bil.  

 

Herudover tager skattevæsenet i betragtning, om der er et erhvervsmæssigt behov for, at 

køretøjet er indrettet på den specielle måde, og om det specialindrettede køretøj er nød-

vendigt, for at brugeren kan udføre sit arbejde.  

 

For at illustrere kravene nævner skattevæsenet i en meddelelse fra 2008 det eksempel, at 

der skal være et behov for, at der er monteret så mange hylder m.v. i køretøjet som der 

er. Man kan altså efter skattevæsenets opfattelse ”ikke bare montere en masse hylder” 

for på den måde at kunne køre skattefrit på arbejde i arbejdsgiverens bil. 

 

Samtidig skal de værktøjer og hjælpemidler, der er i køretøjet, være nødvendige for 

brugeren for at han kan udføre sit job. Skattevæsenet nævner her det eksempel, at hvis 

man f.eks. er advokat, er det ikke tilstrækkeligt til at kunne anse en bil som et special-
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indrettet køretøj, at bilen er indrettet med faste reoler til lovsamlinger m.v. Efter skatte-

væsenets opfattelse kan det nemlig ikke siges at være en nødvendighed, for at man som 

advokat kan udføre sit arbejde. Et synspunkt, der for advokater måske i sig selv godt 

kan forekomme lidt overraskende.   

 

Til specialkøretøjer henregnes efter skattevæsenets praksis eksempelvis store kranbiler, 

tankvogne, store lastvogne og slamsugere m.v.. Det er da også ganske vanskeligt at fo-

restille sig, at en medarbejder kører på besøg hos vennerne eller på ferie i en slamsuger.   

 

Typeeksemplet på det specialindrettede køretøj er efter skattevæsenets opfattelse VVS-

kassevognen, der er helt fyldt op med reoler med værktøj og materialer til brug for den 

pågældendes arbejde, en såkaldt værkstedsvogn. En vejledning, som skattevæsenet ud-

sendte i 2008, indeholder en meget detaljeret gennemgang af de forhold, der indgår ved 

vurderingen af, om der er tale om et specialindrettet køretøj. Vejledningen indeholder 

endvidere billeder af forskellige biltyper og -indretninger med en angivelse af, om de 

enkelte biler efter skattevæsenets opfattelse kan anses som særlige køretøjer eller ej. 

Vejledningen kan findes på adressen 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1748258&vId=0 

Der kan være tale om en hårfin afgrænsning mellem de specialindrettede henholdsvis 

ikke-specialindrettede biler.  

 

 

Skattesager om særlige køretøjer 
Der har i tidens løb været ført en del sager om, hvorvidt en bil kunne anses som et sær-

ligt køretøj, hvor der ikke var grundlag for beskatning af værdi af fri bil.  

 

Her skal nævnes en højesteretssag fra 2006 om en servicemontør, der som et led i sit 

arbejde, herunder vagter, anvendte en såkaldt pick-up med hardtop på gule plader. Bilen 

havde foruden førersædet et passagersæde. En del af skatteyderens udstyr, herunder 

trykluftsbeholdere, kunne spændes fast i bilens varerum, der ikke i øvrigt var særligt 

indrettet.  

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1748258&vId=0
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Efter Højesterets opfattelse kunne denne bil ikke anses for særligt indrettet som værk-

stedsvogn, og Højesteret konkluderede, at den var anvendelig som alternativ til en privat 

bil. Herefter blev skatteyderen beskattet af værdi af fri bil.  

 

Den sag, der nu er blevet afgjort ved Retten i Viborgs dom af den 25/8 2010, drejede sig 

ligeledes om, hvorvidt en pick-up, nemlig en Dodge Ram 2500, kunne anses som et sær-

ligt køretøj. Bilen var på gule plader og havde plads til 6 personer. Varerummet var ind-

rettet med bl.a. en fastmonteret stålreol og en hylde samt en fastspændt donkraft. Efter 

skattevæsenets opfattelse svarede bilen (pick-up´en) i henseende til type, indretning og 

anvendelse i virksomheden til bilen i Højesterets dom fra 2006. Hertil kom, at bilen 

havde bedre mulighed for personbefordring, da der var plads til i alt 6 personer inkl. 

bilens fører. Efter skattevæsenets opfattelse måtte bilen derfor anses som et alternativ til 

en privatbil, og altså ikke et specialindrettet køretøj. Skatteyderen blev derfor beskattet 

af værdi af fri bil.  

 

Skatteyderen indbragte nu sagen for byretten i Viborg og her fik han medhold i, at bilen 

måtte anses som et specialindrettet køretøj, der ikke gav grundlag for beskatning af fri 

bil.  

 

Ved denne afgørelse lagde Retten – der havde besigtiget bilen - for det første vægt på 

bilens indretning, herunder at varerummet i køretøjet var indrettet med en stålreol, der 

var fastmonteret på væggen ind mod førerkabinen og en hylde, der var fastmonteret i 

højre side af varerummet, samt at der i venstre side af varerummet var fastspændt en 

større donkraft og en lygtebom. Endvidere konstaterede retten, at der i varerummet var 

friplads, således at skatteyderen kunne medbringe reservedele til de reparationer, som 

han skulle udføre.  

 

Herudover tog retten i betragtning, at bilen både i varerummet og i førerkabinen frem-

trådte stærkt tilsmudset, som følge af, at den blev anvendt til udførelse af mekanikerar-

bejde. 
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På dette grundlag var det rettens opfattelse, at der var et erhvervsmæssigt behov for 

denne indretning af køretøjet, ligesom der var en erhvervsmæssig begrundelse for køre-

tøjets art, herunder at køretøjet havde firehjulstræk. 

 

Retten fandt på den baggrund, og da køretøjet ved rettens besigtigelse generelt bar præg 

af en erhvervsmæssig anvendelse, der gjorde køretøjet uanvendelig til privat kørsel, at 

køretøjet måtte karakteriseres som et specialindrettet køretøj. Den omstændighed, at 

bilen havde vinduer i varerummet, og at der var passagersæder bag førersædet kunne 

efter en samlet vurdering af bilens indretning og fremtræden efter rettens opfattelse ikke 

i sig selv føre til andet resultat. 

 

Som nævnt fik skatteyderen således medhold i, at bilen måtte anses for et specialindret-

tet køretøj, der ikke gav grundlag for beskatning af fri bil.  

 

 

Konsekvenser af sagen  
Der er ingen tvivl om, at dommerens besigtigelse af bilen har spillet en væsentlig rolle 

for sagens udfald. For sager, hvor der med rimelighed kan sættes spørgsmålstegn ved 

skattevæsenets vurdering af en bil som et særligt køretøj, og hvor der ikke kan afvises, 

at en besigtigelse vil tale i skatteyderens favør, kan der derfor være grund til at overveje 

at få sagen prøvet ved domstolene. Først ved domstolene er det nemlig muligt at bringe 

dette bevismiddel i anvendelse. 

 

Sagen rummer af denne grund også et mere vidtgående aspekt. Det er problematisk, at 

visse bevismidler først kan bringes i anvendelse på det meget sene tidspunkt i processen, 

som en domstolsprøvelse af en skattesag typisk er.  

 

I den ovenomtalte sag drejede beviset sig om en besigtigelse af bilen. Som et andet – og 

i praksis meget væsentligt - bevismiddel kan nævnes parts- og vidneforklaringer, der 

ligeledes først kan foretages ved domstolene. Så sent som i en sag fra maj 2010 om par-

celhusreglen fik parts- og vidneforklaringer i en - for så vidt helt enkel - sag om den 

såkaldte ”parcelhusregel” således væsentlig betydning for, at skatteyderen vandt sagen 

ved Byretten i Århus.  
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Sagen havde da været undervejs i flere år hos de skatteadministrative klageinstanser. Og 

ved Landsskatteretten havde skatteyderen fået at vide, at han slet ikke kunne få foretræ-

de for rettens medlemmer, da et sådant møde efter Landsskatterettens opfattelse måtte 

anses som ”åbenbart overflødigt”.   

 
_______ o _______ 


