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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1364 af 13/3 2019 
 

Hovedaktionær – beskatningsgrundlag fri bil 
 
 
Byretten har afsagt en dom, hvor man ser bort fra et salg og senere tilbagekøb af en bil mellem hovedaktionæren 

og det af ham ejede selskab. 

 

 

Ej nedsat beskatning ved salg og tilbagekøb af bil (SKM2019.150) 

 

Det af hovedaktionæren ejede selskab købte den 30. juni 2011 en brugt bil, der var mere end 3 år 

gammel. Beregningsgrundlaget for fri bil for hovedaktionæren udgjorde derfor købsprisen, som var 

525.000 kr.  

 

Den 31. januar 2012 solgte selskabet bilen til hovedaktionæren for 300.000 kr. Prisen var fastsat ud fra 

en indhentet vurdering. Hovedaktionæren betalte købesummen via mellemregningskontoen. Der skete 

ikke omregistrering af bilen. 

 

Fem måneder senere valgte hovedaktionæren at tilbagesælge bilen til selskabet, og prisen blev fastsat 

til 280.000 kr. Denne købspris anvendte selskabet som beregningsgrundlag for værdi af fri bil fra og 

med den 1. juli 2012. 

 

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at de stedfundne salg og køb af bilen alene var sket med det 

formål at nedbringe beskatningsgrundlaget for fri bil til hovedaktionæren eller sagt på en anden måde – 

der var ingen erhvervsmæssig begrundelse for det foretagne salg og senere tilbagekøb. I øvrigt var det 

Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke var en sådan realitet i salget og tilbagekøbet, at disse handler 

kunne tillægges nogen værdi. Konsekvensen heraf var, at hovedaktionæren blev beskattet af fri bil for 

hele 2012 og ud fra et beskatningsgrundlag på 525.000 kr. I det omfang hovedaktionæren kunne 
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fremlægge dokumentation for afholdte driftsomkostninger på bilen i den periode, hvor han havde været 

”ejer” af bilen, kunne disse nedsætte beskatningen af fri bil. 

Byretten udtaler, at det efter gældende praksis er et krav til en koncernintern overdragelse eller en 

overdragelse mellem interesseforbundne parter i øvrigt, at overdragelsen sker på sædvanlig og 

markedsmæssige vilkår, og at handlen har været reel. Bevisbyrden herfor påhviler de nærtstående 

parter. Byretten fandt ikke, at hovedaktionæren havde løftet denne bevisbyrde, hvorfor Skattestyrelsens 

afgørelse blev stadfæstet. 

 

Kommentarer 

Byrettens dom er ikke overraskende. Ved sådanne handler må der i det mindste kræves, at bilen bliver 

omregistreret til den aktuelle ejer, og at ejeren afholder alle bilens driftsomkostninger. 

 

Igennem årene har der været flere afgørelser og domme på dette område. Praksis viser, at det kan lade 

sig gøre at nedbringe beskatningsgrundlaget på flere måder, når blot der er en forretningsmæssig 

begrundelse for de foretagne transaktioner. 

 

I praksis er det også godkendt, at når en bil bliver 3 år gammel sælges den til et koncernselskab, der 

herefter udlejer bilen til det sælgende selskab (sale-and-lease-back). Selv om det er samme person, 

der skal anvende bilen, bliver beskatningsgrundlaget købsprisen/bilens markedsværdi. 
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