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i Emne: l Vejledende anvisning f
ra skatterådet

Værdi af frit motorkøre
tøj

Med virkning fra og me
d indkomståret 1987 er

 den hid-

tidige skattefrihed af væ
rdien af privat benyttels

e af
motorkøretøj, der er sti

llet til rådighed af den s
kat-

tepligtiges arbejdsgiver
, ophævet.

Skatterådet har vedtag
et, at der skattemæssig

t skal
forholdes således: Privat benyttelse af mo

torkøretøj, der er stillet
 til

rådighed af den skattep
ligtiges arbejdsgiver, fo

relig-
ger ikke alene i tilfælde

, hvor et motorkøretøj d
irek-

te er stillet til rådighed 
for privat anvendelse, m

en
også i tilfælde, hvor en

 skattepligtig regelmæs
sigt

har adgang til og anven
der arbejdsgiverens kø

retøj i
privat øjemed. Privat øjemed foreligge

r, når motorkøretøjet an
vendes

til formål, der ikke direk
te“tjener udøvelsen af d

et
af arbejdsgiveren pålag

te arbejde.

Når en skattepligtig reg
elmæssigt anvender ar

bejdsgi-

verens motorkøretøj i p
rivat øjemed beskattes

 værdien
heraf normalt med et å

rligt beløb på kr. 6.000 
i 1987,

medmindre særlige for
hold gør sig gældende.

Særlige forhold kan ek
sempelvis være tilfælde

, hvor
muligheden for privat a

nvendelse er meget be
grænset,

på grund af et meget b
egrænset vejnet, herun

der de
klimatiske forhold, eller

 en ikke regelmæssig a
nven-

delse. Og samme, hvo
r omhandlede motorkø

retøj mere har
karakter af decideret ar

bejdskøretøj end perso
nkøre-

tøj. l sådanne tilfælde besk
attes værdien heraf no

rmalt med
et årligt beløb på kr. 3.0

00 i 1987.

Såfremt det privat anve
ndte motorkøretøj må k

arakteri-

seres som ekstraordinæ
rt bekosteligt og alene 

person-
anvendeligt beskattes v

ærdien med et forholds
mæssigt

større beløb. '
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Akileraartarnermut Qul
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Skatterådig najoqqutas
siaa.

Pillugu: Qamutit motoorillit akeq
anngitsumik atorneqart

artut

nalingat. Ukioq aningaasarsiorfiu
soq 1987 aallarnerflgal

ugu qa-
mutit motoorillit privatim

ik atorneqartartut, sulis
it-

sisumit akileraartartum
ut atugassaritineqartart

ut man-
na tikillugu akileraarute

qartinneqartannginnera
t ato»

runnaarpoq. Skatterådip aalajanger
paa akileraarutitigut tam

anna
ima isigineqassasoqz Qamutit motoorillit sulis

itsisumit akileraartartum
ut

atugassaritlnneqartut p
rivatimik atorneqartarne

rat 1-
maaginnanngilaq qamu

tit motoorillit privatimik 
atorne-

qartussatut atugassarit
inneqaraangata aamm

attaarli a-
kileraartartup sulisitsisu

mi biilia akuttunngitsum
ik

privatimik atugassarisin
naagaangagu.

Privatimik atorneqartut
ut isigineqartarpoq qam

utit mo-
toorillit sulianut sulisitsi

sumit suliassiissutigine
-

qartunut toqqaannartum
ik atorneqanngikkaang

ata.

Akileraartartup sulisitsi
sumi biilia akuttunngits

umik
privatimik atoraangagu

, taamaaliorneq 1987-im
ut nali-

nginnaasumik ukiumut 
6.000 kr.-nik nalilerneq

arluni
akileraaruserneqartass

aaq pissutsit immikkut 
ittut a-

tuutinngippata. Pissutsit immikkut ittut 
tassaasinnaasarput biil

ip
privatimik atornissaa an

nertuumik killeqaraang
at, tas-

sa aqqusineqarneq ann
ertuumik killeqaraanga

t, tamatu-
mani ilaalluni silap piss

usli, imaluunniit biilit a-

torneqarpallaanngikkaa
ngata. Taamaattoqarpo

rtaaq biili
pineqartoq sulinermut a

tugassatut sananeqars
imagaa-

ngat. Pissutsit taamaatsillugi
t nalinginnaasumik tam

atuma
nalinga 1987-imut ukiu

mut 3.000 kr.-nit akilera
aruser-

neqartassapput. Qamutit motoorillit priva
timik atorneqartut immi

kkut
akisuujuppata inunnillu

 ingerlassinermut taam
aallaat

atorneqarsinnaallutik n
alingat tamtumunnga n

aleqquttoq
akileraaruserneqartass

apput.


