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Her kan du læse om, hvad du må 
og ikke må bruge din varebil til.

Vejledningen gælder for almindelige varebiler på gule plader. 
Den gælder derfor ikke for mandskabsvogne eller special-
indrettede varebiler, hvor varerummet fx er indrettet med 
fastspændte reoler, værktøj eller anden materiale. Hvis du vil 
vide mere om den type køretøjer, kan du finde informationen 
på skat.dk.

Når du benytter en varebil, må den som udgangspunkt 
kun anvendes til erhvervsmæssig brug og må dermed ikke 
anvendes til privat brug. Privat brug er defineret som den 
kørsel, der ikke foretages i virksomhedens interesse.

Nedenfor fremgår eksempler på henholdsvis privat og er-
hvervsmæssigt brug.

Du må anvende din varebil til erhvervsmæssig brug
Det er erhvervsmæssigt brug, når du eller dine medarbejdere 
fx:

• kører til spisning eller henter mad i arbejdstiden.

• kører hjem i bilen op til 25 gange om året, når bilen den
næste dag skal bruges erhvervsmæssigt (fx kørsel til
møde eller kursussted) eller medarbejderne kører fra
hjemmet til arbejde dagen efter, bilen har været brugt
erhvervsmæssigt. Selv om begge kørsler er til og fra én
begivenhed, tæller det for to kørsler.

• henter eller sætter kolleger af i forbindelse med kørsel
mellem hjem og arbejde. Det er en betingelse, at arbejds-
giveren har beordret det.

Du må ikke anvende din varebil til privat brug
Det er privat brug, når du eller dine medarbejdere fx:

• kører til fritidsaktiviteter.

• medbringer eller udlåner varebilen til familie eller andre
personer, der ikke er ansat i virksomheden.

• handler til privat brug (fx kørsel til grænsen for at handle
ind).

• kører med børn til og fra institutioner.

• fragter private ting (fx møbler, campingvogn eller
haveaffald).

Hvis du ønsker at anvende din varebil til privat brug, har du 
to muligheder:

1. Hvis du kun skal anvende din varebil til privat brug max 20
dage årligt, kan du gøre brug af dagsbeviser.

2. Hvis du skal anvende din varebil til privat brug mere end
20 dage årligt, skal du omregistrere varebilen til anvendel-
sen privat/erhverv.

Sådan omregistrerer du din varebil 
Bruger du din varebil på gule plader til privat brug, skal den 
registreres til hel eller delvis privat anvendelse. Du skal betale 
privatbenyttelsesafgift og have papegøjeplader.

• Et sæt papegøjenummerplader koster 1.180 kr.

• Køb nummerpladerne i en af vores motorekspeditioner
eller hos en nummerpladeoperatør.

Dansk November 2022

Anvendelse af varebiler

Dagsbeviser 

Hvis du eller din medarbejder skal benytte din varebil privat, 
skal du bestille et dagsbevis.

Med et dagsbevis kan du lovligt køre privat i en bil på gule pla-
der registreret til godstransport erhverv og med en totalvægt 
på op til 4 tons.

• Dagsbeviserne skal købes til det antal dage, bilen er til 
rådighed til privat brug. Hvis du fx kører på skiferie i en 
gulpladebil om fredagen og først kommer hjem den efter-
følgende fredag, skal du købe otte dagsbeviser. 

• Du kan maksimalt købe 20 dagsbeviser til samme bil i et 
kalenderår. 

• Dagsbeviset skal købes mindst fem minutter før brug og 
tidligst 45 dage før brug. 

• Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre 
dage. 

Du kan købe dit dagsbevis i Motorregistret eller i vores app 
“Dagsbevis”. Hent appen i App Store eller Google Play.

Betaler du en medarbejders dagsbevis, skal medarbejderen 
betale skat af beløbet. Det er A-indkomst, og der skal trækkes 
A-skat og am-bidrag, fordi det er en særlig beskatning af fri bil.

Læs mere om dagsbeviser på skat.dk

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234515
https://motorregister.skat.dk/dmr-kerne/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2611
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234517
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Privatbenyttelsesafgift opkræves sammen med vægtafgiften 
eller den grønne ejerafgift, og afgiften afhænger af, hvordan 
du bruger bilen.

• Bruger du bilen både til privat og erhvervskørsel, betaler 
du halvdelen af privatbenyttelsesafgiften.

• Bruger du kun bilen til privat kørsel, betaler du hele 
afgiften.

Når dine medarbejdere bruger en bil med papegøjeplader til 
privat brug, skal de betale skat af værdien af fri bil.

Når du som arbejdsgiver bruger en bil med papegøjeplader 
til privat brug, kan du ikke trække alle udgifterne fra i din virk-
somheds regnskab. Du skal også betale den moms tilbage, 
som du fik fradrag for, da bilen blev købt, hvis bilen oprinde-
ligt er registreret til godstransport erhverv.

Konsekvens
Det kan få konsekvenser for både virksomheden og med-
arbejderen, hvis reglerne for privat brug i gulpladebiler ikke 
overholdes. 

Konsekvenserne kan fx være, at:

• virksomheden skal betale den moms tilbage, som den fik 
fradrag for, da bilen blev købt.

• virksomheden skal betale privatbenyttelsesafgift. Den 
opkræves bagudrettet fra kontroltidspunktet.

• medarbejderen kan blive opkrævet skat af fri bil for de år, 
bilen har været i virksomheden.

• virksomheden kan få en bøde for ikke at have overholdt 
skatte- og afgiftslovene.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere på skat.dk eller kontakte Motorstyrelsen 
på 72 22 15 15, hvis du har spørgsmål til anvendelsen af din 
varebil. 
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https://skat.dk/skat.aspx

