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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1377 af 12/7 2019 
 

Beskatningsgrundlag for fri bil 
 
 
Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen” i relation til 

beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det 

påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr. 

 
 
 

Nyvognsprisen som beskatningsgrundlag (SKM2019.338.ØLR) 

Hvis arbejdsgiveren køber en firmabil, der er højst tre år gammel regnet fra bilens første indregistrering, 

skal værdi af fri bil beregnes ud fra bilens nyvognspris. Ved nyvognsprisen forstås bilens faktiske 

købspris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret 

tilbehør. 

 

Sagen for Østre Landsret omhandlede en Mercedes, der blev indregistreret først gang den 11. maj 

2010. Der var tale om en bilforhandler/bilimportør, der indregistrerede bilen til brug for en medarbejder. 

Bilens beskatningsgrundlag var i den forbindelse opgjort til 467.072 kr. Det var ikke dette 

beskatningsgrundlag, som Skattestyrelsen havde anfægtet. 

 

Bilforhandleren/bilimportøren solgte bilen den 7. juni 2011. Salgsprisen udgjorde 860.000 kr. En af 

aktionærerne i det købende selskab fik denne bil stillet til rådighed for privat benyttelse. 

 

Spørgsmålet var nu, hvilken værdi, der skulle anvendes som beskatningsgrundlag for fri bil – var det 

467.072 kr., 860.000 kr. eller et helt tredje beløb? 

 

Aktionæren var af den opfattelse, at beskatningsgrundlaget udgjorde 467.072 kr., hvilket var det 

beskatningsgrundlag, som bilforhandleren havde oplyst, da han købte bilen. 



©REVITAX                                                                     Side 2 
                                                  Ewaldsgade 5, 2200 København N, Telefon 33 91 22 01 

Skattestyrelsen var ikke enige i, at beskatningsgrundlaget udgjorde 467.072 kr., men havde i stedet 

fastsat beskatningsgrundlaget til 860.000 kr., hvilket var selskabets købspris. 

 

Aktionæren påklagede Skattestyrelsens afgørelse til Landsskatteretten. 

 

Landsskatteretten 

Landsskatteretten fandt, at salgsprisen opnået ét år efter registreringen alt andet lige måtte anses for at 

være lavere end den reelle nyvognspris. Landsskatteretten fandt derfor ikke, at et beskatningsgrundlag, 

der var mindre end selskabets købspris, kunne anvendes. Retten var af den opfattelse, at 

nyvognsprisen i det konkrete tilfælde kunne fastsættes til 860.000 kr., hvorfor Skattestyrelsens afgørelse 

blev stadfæstet. 

 

Landsskatterettens kendelse blev indbragt for byretten. 

 

Byretten 

Byretten fandt, at begrebet ”nyvognspris”, må forstås som den pris, en slutbruger skal betale hos en 

forhandler ved køb af en ny bil. Efter lovens ordlyd skal der ved beskatning af personalegoder, tages 

udgangspunkt i den værdi, som det måtte antages at koste en medarbejder at erhverve goderne i 

almindelig fri handel. Det fremgår endvidere af loven, at beskatningsgrundlaget for biler, som er 

anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, udgør arbejdsgiverens købspris. Ved beskatning 

af biler, der er erhvervet mere end tre år efter første indregistrering, sker der således en beskatning på 

baggrund af bilens reelle værdi, og det har formodningen imod sig, at lovgiver har ønsket at fastsætte 

et væsentligt andet princip ved beskatning af biler, der er under tre år gamle. 

 

Byretten stadfæstede herefter et beskatningsgrundlag på 860.000 kr. 

 

Aktionæren indbragte sagen for Østre Landsret. 

 

Østre Landsret 

Landsretten fandt, at begrebet ”nyvognspris” må forstås som den pris, en slutbruger skulle betale hos 

en forhandler ved erhvervelse af bilen som ny. Med henvisning til byretsdommen stadfæstede 

landsretten et beskatningsgrundlag på 860.000 kr. 

 
  

Med venlig hilsen 
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Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


