DAGSBEVIS TIL PRIVAT KØRSEL I GULPLADEBIL
Fra den 1. januar 2013 er det muligt at køre privat i gulpladebiler mod køb af et dagsbevis.
Dagsbeviset betyder, at der ikke skal ske beskatning af fri bil. Der kan højst købes 20 dagsbeviser pr.
bil pr. kalenderår.
Et dagsbevis giver ret til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton:
•

Hvert dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59

•

Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel påbegyndes

•

Dagsbeviset skal medbringes i bilen enten i form af en printet kvittering eller elektronisk.

Som indtastningen er lavet på SKATs hjemmeside, er der tale om et dagsbevis og ikke et døgnbevis.
Det betyder, at hvis en medarbejder eller indehaver af virksomheden skal bruge gulpladebilen til at
flytte i om lørdagen, er det ikke muligt at købe eksempelvis et dagsbevis fra fredag kl. 16.00 til lørdag
kl. 15.59. Ønsker medarbejderen/indehaveren at køre privat i bilen fra fredag til lørdag, skal der købes
to dagsbeviser, selv om låneperioden er under 24 timer.
Betaler arbejdsgiveren dagsbeviset for en medarbejder, der skal bruge bilen til privat kørsel, er
medarbejderen skattepligtig af dagsbevisets købspris, og arbejdsgiveren skal ved næste
lønudbetaling indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet.

Priser på dagsbeviser
Totalvægt højst 3.000 kg

Totalvægt 3.001-4000 kg

Virksomheden har trukket hele
momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: 225 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Virksomheden har ikke trukket
hele momsbeløbet fra ved
køb/leje

Dagsbevis: 185 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Køb af dagsbevis
Et dagsbevis købes på SKATs hjemmeside enten som privatperson eller som virksomhed.
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Privatpersoner
1. Log på TastSelv Borger med NemID
2. Vælg Motorregistret
3. Vælg Dagsbevis
4. Udfyld felterne i systemet
5. Print kvitteringen, eller overfør den til et elektronisk medie, som medbringes på
køreturen.
Virksomheder
1. Log på TastSelv Erhverv med digital signatur
2. Vælg Motorregistret
3. Vælg Dagsbevis
4. Udfyld felterne i systemet
5. Print kvitteringen, eller overfør den til et elektronisk medie, som medbringes på
køreturen.
Dagsbeviset betales med dankort. Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til
andre dage.

Moms
Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.
For dagsbeviser til biler på 3.001-4000 kg skal virksomheden beregne en udtagningsmoms (moms af kostprisen for den private brug - bogføres som salgsmoms).
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