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Se regler for indretning og anven-
delse samt mulige konsekvenser, 
hvis disse ikke overholdes.

Indregistrering af mandskabsvogn 
En mandskabsvogn er fritaget for registreringsafgift efter re-
gistreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 9 og skal derfor klausule-
res, inden den kan indregisreres i Motorregistret. 

Vær opmærksom på, at fritagelsen for registreringsafgift for 
en mandskabsvogn er en undtagelse til hovedreglen om af-
giftsberigtigelse. En manskabsvogn har derfor begrænsede 
anvendelsesmuligheder og skal være indrettet på en særlig 
måde.

Betingelser for at få klausul på en mandskabsvogn
Der er en række betingelser for, hvordan en mandskabsvogn 
skal være indrettet, og hvordan den må bruges for, at du kan 
få klausul på den. 

• Mandskabsvognen skal utvivlsomt være konstrueret og
særligt indrettet til at transportere mandskab og materiel.

• Mandskabsvognen skal være en varebil med bagsædear-
rangement. Det vil typisk være en bil med dobbeltkabine.

• Personkabinen skal kunne transportere mindst fire perso-
ner, og der skal være minimum ét sæde bag forsæderne.

• Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet.

• Vareladet eller varerummet skal have et større flademål
end personkabinen.*

• Virksomhedens navn eller logo skal stå tydeligt på
mandskabsvognen. Bogstaverne skal være minimum fem
centimeter høje.

• Mandskabsvognen må kun bruges til transport til og fra
virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og
materialer.

• Mandskabsvognen må kun bruges til transport til og fra
virksomhedens arbejdspladser af personer, der arbejder i
ejerens eller brugerens virksomhed.

• Mandskabsvognen må ikke bruges til privat
personbefordring.

• Mandskabsvognen må ikke markedsføres som en person-
bil (stationcar eller lignende).

Hvad er en klausul?

En klausul er en anmærkning i Motorregistret, der bruges til fx 
at afgiftsfritage køretøjer og lignende.

Tilladte typer kørsel i en mandskabsvogn 

• Kørsel mellem virksomhedens adresse og en byggeplads,
hvor virksomheden skal udføre arbejde.

• Kørsel mellem virksomhedens adresse og et byggemar-
ked for at hente materiale, som skal bruges til at udføre
virksomhedens opgaver.

• Kørsel mellem virksomhedens adresse og et midlertidigt
arbejdssted, hvor virksomhedens kerneopgaver udføres
på en ekstern adresse, og mandskabet bliver transporte-
ret i virksomhedens erhvervsmæssige interesse.

Mandskabsvogne må ikke bruges til privat kørsel
Det er ikke tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel 
mellem virksomheden og den private bopæl. Der kan dog 
forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som 
erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjet normalt bliver 
brugt til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og 
til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde er det forudsat, at 
der er en betydelig afstand (fx til en anden by eller landsdel) 
fra den privates bopæl til virksomhedens adresse. 

En sådan brug af køretøjerne vil normalt forudsætte, at der 
på den private adresse er et mindre lager af materiel og/
eller materialer.tt

For ansatte omfattet af en vagtordning er det dog tilladt, at 
bilen bliver taget med til privatadressen. Det er en forudsæt-
ning, at vagtordningen er af en sådan karakter, at den også 
kan medføre brug af mandskabsvognen.

Opsamling og afsætning af personer, der arbejder i virksom-
heden, på vej til og fra arbejdspladsen vil være tilladt, også 
selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. 

Egentlig afhentning og afsætning på personens bopæl 
beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat 
personbefordring. 

* Se mere i Færdselsstyrelsens synsvejledning eller den juridiske vejledning
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Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed
Afgørelsen af, om den pågældende person kan anses for at 
arbejde i ejerens eller brugerens virksomhed, vil altid bero på 
en samlet bedømmelse og vurdering af:

• Den pågældende persons virke

• Forholdet mellem den, der udfører arbejdet og den, for
hvem det udføres, herunder adgangen til at fastsætte
generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførsel,
herunder tilsyn og kontrol.

• Om det er i virksomhedens erhvervsmæssige interesse, at
personen transporteres i mandskabsvognen.

Eksempler
Herunder ses eksempler på personer, der arbejder i ejerens 
eller brugerens virksomhed.

Vikarer og elever
Når mandskabsvognens ejer eller bruger typisk fungerer 
som daglig leder for elever og vikaransatte, og dermed 
fastsætter de generelle eller konkrete instrukser for arbejdets 
udførelse, hører elever og vikarer under “personer, der arbej-
der i ejerens eller brugerens virksomhed”.

Ulønnet personale (frivillige)
Frivillige udfører typisk arbejde på virksomhedens initiativ 
og under virksomhedens kontrol- og tilsynsbeføjelse eller 
instruktionsbeføjelse.

Når dette er tilfældet, vil en person, der arbejder ulønnet, 
være omfattet af begrebet ”personer, der arbejder i ejerens 
eller brugerens virksomhed”. Dette er tilfældet ifølge registre-
ringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvis det er i virksomhedens 
interesse, at den frivillige transporteres i mandskabsvognen.

Personer uden ansættelseskontrakt
De fleste ansættelsesforhold er omfattet af ansættelsesbe-
vislovens krav om udfærdigelse af en ansættelseskontrakt. 
Hvis ansættelsesforholdet ikke falder ind under ansættelses-
bevislovens bestemmelser, kan medarbejderen dog arbejde 
uden en ansættelseskontrakt, hvis der ikke er en overens-
komst på området.

En person, der arbejder uden en ansættelseskontrakt, 
kan ligesom ansatte med en ansættelseskontrakt udføre 
arbejde på virksomhedens initiativ og under virksomhedens 
instruktionsbeføjelser.

Konsekvenser ved forkert indretning eller anvendelse
Hvis du fx bliver stoppet i en kontrol, og det kan konstate-
res, at betingelserne for indretning eller anvendelse ikke er 
opfyldt, vil du blive opkrævet registreringsafgift efter reglerne 
for personbiler.

Få mere information
Reglerne om mandskabsvogne står i registreringsafgifts-
loven § 2, stk. 1, nr. 9. Bestemmelserne er uddybet i afsnit 
I.A.1.3.6 Mandskabsvogne i Den juridiske vejledning, hvor du
også kan se nogle afgørelser vedr. mandskabsvogne. Du fin-
der Den juridiske vejledning på skat.dk - Jura - Den Juridiske
Vejledning.

->  Se den nyeste udgave på skat.dk

Der skal være et bagsædearrangement i en mandskabsvogn, og virksomhedsnavn eller logo skal stå tydeligt på siden af køretøjet.
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