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Nye regler om beskatning af firmabiler 
 

Der er kommet nye regler om beskatning af firmabiler. Her får du et overblik 

over de to vigtigste ændringer, hvis du stiller fri bil til rådighed for dine med- 

arbejdere.  

 

Leasingbiler beskattes fremover af den genberegnede værdi 
Hvis du leaser bilen til din ansatte, skal leasingselskabet oplyse bilens bereg-

ningsgrundlag for fri bil. Frem til den 31. januar 2020 har beregningsgrundlaget 

været leasingselskabets indkøbspris.  

For leasingbiler, der udleveres fra og med den 1. februar 2020, og for hvilke der 

er foretaget en genberegning af bilens værdi, er det den genberegnede værdi, der 

skal bruges som beregningsgrundlag for beskatningen fra og med den måned, 

genberegningen finder sted. Det gælder også, hvis bilen købes.  

Biler, der er taget i brug før den 1. februar 2020, er ikke omfattet af de nye reg-

ler. Men hvis bilen skifter bruger efter den 31. januar 2020, er det de nye regler, 

der gælder. 

Hvis bilen udleveres som fabriksny til den ansatte, vil man kunne opleve et  

lavere beskatningsgrundlag i indtil fire måneder efter første registrering, indtil 

bilens værdi er genberegnet.  

Det er leasingselskabet, der oplyser leasingtager om den genberegnede værdi. 

 

Miljøvenlige (grønne) biler  
– midlertidig nedsættelse af skattepligtig værdi 
For eldrevne biler, pluginhybridbiler eller brændselscelledrevne biler (altså biler, 

der er omfattet af registreringsafgiftslovens §§ 5 b – 5 d) er der vedtaget en mid-

lertidig nedsættelse af den skattepligtige værdi. Nedsættelsen gælder for beskat-

ning i månederne april til og med december 2020 og udgør 40.000 kr. årligt. 
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Her kan du se et eksempel på, hvordan den skattepligtige værdi udregnes efter 

de midlertidige regler fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020: 

 

 Beskrivelse Januar - 

marts 2020 

og igen fra 

januar 2021 

April -  

december 

2020 

Forskel 

Nyvognspris 400.000 kr. 400.000 kr. 0 kr. 

Miljøtillæg – inkl. 50 %-tillæg 990 kr. 990 kr. 0 kr. 

25 % af 300.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr. 0 kr. 

20 % af værdien over 100.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 0 kr. 

Skattepligtig værdi før fradrag, 

årsniveau 

95.990 kr. 95.990 kr. 0 kr. 

Fradrag i skattepligtig værdi 0 kr. -40.000 kr. -40.000 kr. 

Skattepligtig værdi efter fradrag, 

årsniveau 

95.990 kr. 55.990 kr. -40.000 kr. 

Skattepligtig værdi efter fradrag, 

pr. måned 

7.999 kr. 4.666 kr. -3.333 kr. 

 

I ovenstående eksempel skal den ansatte fra januar til marts 2020 og igen fra  

januar 2021 beskattes af 7.999 kr. i værdi af fri bil. I perioden april til december 

2020 er det 4.666 kr. Det er også disse beløb, der skal indberettes til eIndkomst 

som værdi af fri bil. 

 
 
Love og regler  
Reglerne om, at leasingbiler fremover beskattes af den genberegnede værdi, kan 

du finde i Lov om ændring af ligningsloven af 31. januar 2020 i § 1.  

 

Reglerne om, at beskatningsværdien for grønne biler bliver midlertidigt nedsat, 

kan du finde i Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven af  

31. januar 2020 i § 2.  

 

Reglerne om, hvilke biler der er grønne, kan du finde i  

registreringsafgiftslovens §§ 5 b – 5 d.  

 

Venlig hilsen 

 

Skattestyrelsen 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/93
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/91
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/228

