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VIGTIG AFGØRELSE: Ny afgørelse om beskatningsgrundlaget ved fri bil
Når man opgør værdien af fri bil skal beskatningsgrundlaget tage udgangspunkt i nyvognsprisen, når bilen
har været indregistreret i under 36 måneder. SKAT har offentliggjort en dom, hvor begrebet ”nyvognsprisen” er behandlet, og den viser at man skal forholde sig kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses ved
erhvervelse af en bil som benyttes som fri bil.
Byretten i Roskilde har i SKM 2018.331 stadfæstet Landsskatterettens afgørelse angående fortolkningen af
begrebet ”nyvognsprisen” i forhold til hvilken værdi man skal anvende ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for beregningen af fri bil.
I den pågældende sag havde skatteyderen, via sit selskab, købt en Mercedes Benz E350, og anvendt denne
som fri bil. Inden hans selskab købte bilen, havde bilforhandleren købt bilen fra importøren, og bilforhandleren havde stillet bilen til rådighed for en af bilforhandlerens medarbejdere. Som grundlag for fri bil var
anvendt en ”kundepris” på kr. 467.072, som også var anvendt ved afgiftsberigtigelsen.
Forhandleren solgte bilen til skatteyderens selskab for kr. 860.000, og på det tidspunkt havde bilen kørt
24.000 km. Skatteyderen blev ved købet oplyst at beskatningsgrundlaget udgjorde kr. 467.072, som var det
beløb der var anvendt ved afgiftsberigtigelsen. SKAT vurderede dog at nyvognsprisen skulle fastsættes til
anskaffelsesprisen på kr. 860.000, og altså ikke den værdi forhandleren havde anvendt ved afgiftsberigtigelsen.
Byretten i Roskilde anførte at begrebet ”nyvognsprisen” må forstås som den pris, en slutbruger skulle
betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt. SKAT har endvidere anført i sagen, at prisen
på kr. 860.000, mere end 1 år efter at bilen første gang blev indregistreret, formentlig har været udtryk for,
at bilen har været mere end 1 mio. kr. værd på indregistreringstidspunktet, men at der ved fastsættelse af
værdien er taget højde for nedslag af evt. eftermonteret udstyr.
Dommen viser at det er vigtigt at være kritisk overfor det beskatningsgrundlag der oplyses fra forhandleren.
Det er skatteyderen / selskabet, som i sidste ende skal dokumentere beskatningsgrundlaget overfor SKAT.
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.
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