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Side 1/2 

Bil i eller uden for VSO 
 

Foranlediget af en ikke offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten (Journalnr. 18-
0005757) om behandlingen af bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat er 
her vores opfattelse af hvordan man kan/skal behandle biludgifterne og de konse-
kvenser de enkelte punkter medfører. 
Landsskatteretten er af den opfattelse, at hvis man bogfører biludgifterne direkte på 
virksomhedens konti, og de løbende udgifter betales af virksomheden, men efterføl-
gende fordeles mellem privat og erhverv, så vil der være tale om at bilen er med i VSO 
og indehaveren har derfor fri bil. Den refusion, som indehaveren får fra virksomheden 
er en privat hævning.  
Hvis man vil undgå at bilen anses for at indgå i VSO kan man gøre følgende: 
 
1. Hvis biludgifterne bogføres i VSO som udgifter, vil der være tale om betaling af 

udgifter ved fri bil, Hvorfor bilen (leaset eller ej) skal være i VSO og man skal 
beskattes af fri bil. Hvis den står udenfor VSO, skal den overføres primo året til 
VSO. 

2. Hvis man vil undgå beskatning af fri bil må driftsudgifterne under ingen om-
stændigheder bogføres i virksomhedens drift. 

 Ønsker man at bogføre udgifterne i virksomheden kan det gøres på følgende 2 
 måder: 

a. Har indehaveren en positiv saldo på mellemregningskontoen, kan de 
biludgifter, der betales af virksomheden, føres på denne konto, da det 
vil være ”almindelige” hævninger.  

b. Kan også oprette en særskilt konto under de private hævninger, be-
nævnt biludgifter. Denne konto indgår i årets hævninger og overskuds-
disponeringen. 
Når året er gået skal man opgøre fordelingen mellem privat og erhvervs-
mæssig anvendelse af bilen udenfor VSO og virksomheden refunderer 
de erhvervsmæssige biludgifter via mellemregningskontoen.  
Man undgår således beskatning af fri bil.  

3. Biludgifterne holdes helt udenfor for bogføringen i VSO og udgifterne betales 
privat og fordeles ved årets udgang via mellemregningskontoen. Her vil der 
heller ikke blive tale om beskatning af fri bil. 

 

Årsopgørelsen for 2021 
 

Der åbnes for adgang for de fleste skatteydere til årsopgørelsen for 2021 mandag den 
14. marts 2022. Formentlig vil man allerede fra weekenden den 12/13. marts kunne 
se årsopgørelsen.  
Selv om årsopgørelsen for 2021 først åbner den 14. marts 2022 kan du allerede nu 
indberette dine fradrag for håndværkerydelser og servicefradrag for 2021. 
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Side 2/2 

 

Virtuelle valutaer i VSO 

 
Sædvanligvis vil investeringer i en af de mange virtuelle valutaer, der findes 
ikke blive anset som næringsvirksomhed. Der er derimod tale om spekulations-
indtægter, jf. statsskattelovens § 5.  
Hvis erhvervelsen af en virtuel valuta er sket som led i vederlag i en erhvervs-
mæssig virksomhed, skal værdien af den virtuelle valuta opgøres når man har 
opnået ret til vederlaget og beskattes som en del af virksomhedens overskud 
og dermed som personlig indkomst. Herudover har Skatterådet i et bindende 
svar udtalt, at en gevinst ved et efterfølgende salg også skal beskattes som 
vederlagsnæring, med mindre at de virtuelle valutaer hæves ud til privatsfæ-
ren. Det vil sige, at virtuelle valutaer godt kan indgå i VSO, når der er tale om 
at valutaen er modtaget som vederlag og der indgår som en del af den er-
hvervsmæssige virksomhed  
Det andet spørgsmål er, om man kan erhverve virtuelle valutaer i VSO. Det er 
der ingen klare afgørelse på. Men umiddelbart må investering i virtuelle valu-
taer anses for udelukket, da det i hvert fald indtil videre er en alternativ inve-
stering på lige fod med investering i f.eks. Investeringsvine. Man kan kun inve-
stere i virtuelle valutaer, hvis virksomheden i øvrigt er næringsdrivende inden-
for de virtuelle valutaer, og det er meget sjældent accepteret.  

 
 
 


