
Biler i 
flere lande



 

Kan du bruge en udenlandsk 
indregistreret bil i Danmark?
Udenlandsk indregistrerede biler må som 

hovedregel ikke anvendes i Danmark, uden at der 

betales dansk registreringsafgift. Dette gælder 

også for leasede biler.

Der findes undtagelser, hvor det er tilladt for 

en person med dansk bopæl at benytte en 

udenlandsk indregistreret bil i Danmark. 

Dansk bopæl
Personer med bopæl i Danmark må som 

hovedregel ikke benytte en i udlandet 

indregistreret bil til kørsel i Danmark.

Hvis en udenlandsk bil indføres i Danmark af en 

person, der tager bopæl her i landet, skal bilen 

indregistreres i Danmark senest 14 dage efter 

indførslen.

En person defineres at have bopæl i Danmark, når 

den pågældende har opholdt sig her i landet med 

overnatning i mere end 180 dage inden for 365 

dage.

Undtagelser hvor det er 
tilladt at køre i en udenlandsk 
indregistreret bil
Der findes undtagelser, hvor det er tilladt for 

en person med dansk bopæl at benytte en 

udenlandsk indregistreret bil i Danmark.

1. Personer med bopæl i Danmark og arbejde i 

udlandet kan få tilladelse til at køre direkte mellem 

grænsen og den danske bopæl i tidsrummet 

fredag-mandag (dvs. i weekenden) samt ferier 

og højtider. Der må ikke foretages anden kørsel i 

Danmark ud over denne strækning.

 

Biler i 
flere lande

Har I ansatte i virksomheden, der arbejder i flere lande eller bor i ét land og 
arbejder i et andet, vil firmabilen ofte blive beskattet begge steder. I skal derfor fra 
begyndelsen finde en løsning, der tager højde for disse forhold, og eventuelt lave 
en aftale om dobbeltbeskatning.



 

2. Personer med bopæl i Danmark og arbejde i 

udlandet kan få tilladelse til registreringsafgiftsfrit 

at anvende en udenlandsk indregistreret firmabil, 

hvis de er ansat i en udenlandsk virksomhed, og 

hvis virksomheden stiller en firmabil til rådighed, 

og hvis firmabilen ikke i væsentligt omfang 

benyttes i Danmark. 

For at afgøre om udenlandske firmabiler kan 

undgå at blive registreringspligtige i Danmark, 

gør SKAT brug af både et dagskriterium og et 

kilometerkriterium, hvor blot ét af følgende 

kriterier skal være opfyldt for, at bilen kan benyttes 

afgiftsfrit i Danmark:

A. Dagskriteriet

Firmabilen inden for en 12-måneders periode 

bliver anvendt mindre end 183 dage i Danmark 

(dvs. mindre end 50 % om året)

Udenlandsk dag omfatter: Kørsel fra bopæl til 

udenlandsk arbejdsplads samt udelukkende 

erhvervsmæssig kørsel i udlandet

Dansk dag omfatter: Kørsel udelukkende i 

Danmark (både privat og erhvervsmæssig) 

samt privat kørsel mellem bopæl og udlandet 

(eller omvendt) (privat kørsel i udlandet holdes 

udenfor).

 
B. Kilometerkriteriet

Firmabilens erhvervsmæssige kørsel udgør flere 

erhvervsmæssige kilometer i udlandet end den 

samlede private og erhvervsmæssige kørsel i 

Danmark inden for en 12-måneders periode.

Kilometer i udlandet: Erhvervsmæssig kørsel i 

udlandet (den private kørsel i udlandet holdes 

uden for). Også erhvervsmæssig kørsel fra 

bopæl i Danmark til udlandet medregnes i de 

udenlandske kørte kilometer.

Kilometer i Danmark: Al kørsel i Danmark. 

Privat kørsel mellem Danmark og den 

udenlandske grænse tæller som ikke-

udenlandske kilometer. 

Er blot én af ovenstående betingelser opfyldt, kan 

der opnås en tilladelse fra SKAT. Og dermed kan 

bilen benyttes afgiftsfrit i Danmark, uanset om 

virksomheden har valgt at købe en firmabil til den 

ansatte eller at lease en bil.

 



 

3. Udenlandsk bopæl
Personer med udenlandsk bopæl må gerne 

benytte deres udenlandsk indregistrerede 

bil i Danmark, uden at der skal betales dansk 

registreringsafgift, dog ikke hvis de opholder sig i 

Danmark i en længerevarende periode. 

4. Dobbelt bopæl
Hvis en person har bopæl i to lande, eller hvis det 

private og erhvervsmæssige tilhørsforhold ikke er 

i samme land, anses bopælen for det sted, hvor 

det private tilhørsforhold er. Dette kan fx være 

tilfældet, hvor en person arbejder i Sverige og 

har en lejlighed i Sverige, men har hus og familie 

i Danmark (personen anses for at have bopæl i 

Danmark). Det er dog en betingelse, at den 

pågældende regelmæssigt vender tilbage til sin 

bopæl eller sit tilhørsforhold.

Hvis det private tilhørsforhold og dermed 

bopælen er i Danmark, kan personen som 

hovedregel ikke benytte en udenlandsk 

indregistreret bil til kørsel i Danmark.

Er det private tilhørsforhold og dermed bopælen 

derimod i udlandet, kan SKAT give tilladelse til, at 

en udenlandsk indregistreret bil benyttes til ikke-

midlertidig kørsel i Danmark. Dette kræver dog en 

tilladelse.
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Oplysningerne givet her er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. 

Brugen og virkningen af love varierer meget i forhold til de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, 

regler og forordninger kan der forekomme udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne. Derfor videregives 

oplysningerne ud fra den forståelse, at der ikke hermed ydes skattemæssig eller anden professionel rådgivning og 

oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning. Før der træffes nogen beslutninger, bør De 

rådføre Dem med en rådgiver fra PwC.

PwC er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af 

oplysningerne. Alle oplysninger er givet uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for 

de resultater som opnås ved brug af oplysningerne. PwC, dets partnere, og ansatte kan på ingen måde blive holdt 

ansvarlig over for Dem eller andre for beslutninger, der er truffet på grundlag af oplysningerne.
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