
 

 

 

Sådan får du billigst muligt ændret din varebil over 

2.000 kg fra før 25. april 2007 til personbil 

Først finder du SKATs regnemaskine på: 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1826797&vId=0 

Du vælger ”Varevogn (50%)”, udfylder feltet ”Handelspris i Danmark” lige nu (de 

kan findes på ”Brugte biler” på www.bilpriser.dk), skriver det samme beløb i feltet 

”Oprindelig nypris”, indtaster de krævede oplysninger vedrørende bilens forbrug 

og sikkerhed med videre, skriver 2.000 kg i vægtfeltet og trykker på beregn: 

 



Du får nu dette skærmbillede: 

 

Tallet, der omkranset af rødt, er det ”afgiftsindhold”, som SKAT mener, din bil har, 

også selv om du måske betalte mindre, da du købte bilen, for eksempel som 30 

pct. varebil. Dette tal er det beløb, der skal modregnes, når du har fundet det 

afgiftsbeløb, som du skal betale for at få registreret din bil som 95 pct. varebil og 

dermed får nedsat privatbenyttelsesafgiften fra 5.040 kr. til 900 kr. om året. Notér 

beløbet og tryk på ”pil tilbage” i din browser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.).  

Nu vælger du ”Varevogn (95%)” og ændrer ellers ikke noget. Tryk på ”Beregn”. 



 

Du får nu at vide, hvad afgiftsindholdet på bilen er som 95 pct. varebil, forudsat at 

prisen er 139.900 kr. Der findes praktisk talt ikke priser på 95 pct. varebiler, derfor 

accepterer SKAT denne pris, til en markedspris er dannet.  



 

Tallet er i dette tilfælde 57.502 kr. Da du kan fratrække det oprindelige 

afgiftsindhold på 40.796 kr. i dette eksempel, skal du altså betale 16.706 kr. i ekstra 

afgift for at få bilen ændret til 95 pct. varebil. Når du ved et registreringssyn får 

nedvejet bilen, er det altså dette beløb, du skal af med. Du får herefter en ny 

registreringsattest og kan – hvis du ønsker det – gå videre til trin 2, at få bilen 

ændret til personbil med 5 eller 7 sæder (husk at finde sæder og seler først!). Du 

trykker på ”Pil tilbage” igen. Du skriver nu den pris, du kan finde på bilen på hvide 

plader i felterne ”Nypris” og ”Handelspris” og sætter flueben i ”Jeg vil omregistrere 

køretøjet til personbil”: 

 



 

 

Når du trykker på ”Beregn”, fremkommer det afgiftsbeløb, du skal betale ekstra for 

at få bilen på hvide plader, i dette tilfælde 37.030 kr. Du har nu i alt betalt 53.736 

kr. for at få bilen nedvejet og omregistreret til hvide plader. Hvis du havde gjort det 

i ét hug uden nedvejning først, ville afgiften blive 41.442 kr. højere. 

Man kan også se på det på en anden måde. Hvis du skulle have købt en bil som i 

dette eksempel på hvide plader, ville den koste ca. 250.000 kr. Hvis du køber den 

for 139.900 kr. på gule plader og får monteret sæder og seler for 15.000 kr., er din 

samlede udgift til bil, afgift (i to trin) og ombygning på 208.636 kr. Dermed har du 

sparet 41.364 kr. i forhold til at købe den på hvide plader.  

 

 



 

 

 

 


