
 

 

 
 

 

 

Nye regler gør frikørte taxaer 

til folkeeje 

Engang var en frikørt taxa næsten altid ensbetydende med en lidt 

ældre Mercedes Benz - til betragtelige priser selv efter at være 

frikørt 

●●● 

Hans Uffe Christensen 03. december 2012  
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03 Luksusbil til menneskepenge 

06 Sådan frigøres en taxa 

 

 

 



 

 3 

 

Luksus koster. Også som frikørt taxa. En BMW som denne 525d 3,0 Touring med 250.000 km og godt to 
år på bagen koster 550.000 kr. hos frikørttaxa.dk. Spækket med udstyr. 

Luksusbil til 

menneskepenge 
 

Engang var en frikørt taxa 

næsten altid ensbetydende med 

en lidt ældre Mercedes Benz. Til 

betragtelige priser selv efter at 

være frikørt.  
Af Hans Uffe Christensen 

Men for nogle år siden blev 

afgiftsystemet ændret, så biler kunne 

indregisteres helt uden afgift som taxa, 

hvis skattegrundlaget var under 

230.000 kr. Overskydende beløb  

a 

belægges med 70 pct. 

registreringsafgift, hvor vognmanden 

tidligere skulle betale 20 pct. af først 

som sidste krone i registreringsafgift. 

Dyre biler er altså blevet dyrere og 

billige billigere at få ud at køre som 

taxa. Resultatet af de ændrede regler 

begynder nu at vise sig i form af 

frikørte taxaer af mærker som Skoda, 

VW, Renault m.v. Man finder dem i 

stort tal på nettet. Søg f.eks. på Google 

med søgeord som 'taxa til salg' eller 

frikørt taxa. 

Frem dukker f.eks. en rummelig Skoda 

Superb diesel med 170 hk til 140.000 
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kr. Kun to år gammel? Men med 

250.000 kilometer på tælleren. 

- Vil du have den totalt klargjort og 

istandsat med nylakeret karrosseri, 

hedder prisen 175.000 kr., oplyser 

vognmand Johan Ellekjær, SamTaxa, 

der har vognen til salg. 

Johan Ellekjær med sin 170 hk Skoda Superb 
diesel, der kan købes fra 140.000 til 175.000 kr. 
på www.taxisalg.dk alt efter graden af 
klargøring og istandsættelse. 

Eller hvad med en syvpersoners 

Renault Grand Scenic. Næsten ny og 

derfor først frikørt til næste år. Du kan 

reservere den med det samme hos 

Oestergaards-taxa.dk Du kan også 

reservere en Grand Scenic, der endnu 

ikke er ude at køre og derfor først 

frikørt tidligst om to år. 

- Med de gamle regler kunne det for 

vognmanden bedst betale sig at købe 

dyre og meget veludstyrede modeller. 

Typisk fra Mercedes. Nu er 

prisforskellen blevet så stor ned til 

andre mærker, at der også er et 

marked her. Og vognmanden sparer jo 

likviditet ved at anskaffe en billigere 

model, siger Johan Ellekjær. 

Gregersens Auto i Vanløse er 

specialiseret i klargøring af frikørte 

taxaer. Her møder vi firmaets ejer, 

taxavognmand Leif Andersen, med en 

flot Mercedes 220 stationcar. To år 

gammel og netop klargjort. Pris 

250.000 kr. 

- Jeg mener nu stadig, at den private 

køber står sig bedst ved at købe en 

frikørt Mercedes. Den koster lidt 

mere, men holder længere og er altid 

let at sælge igen, siger Leif Andersen. 

Han er så overbevist om mærkets 

suverænitet, at samtlige 25 taxaer i 

firmaet har den eftertragtede stjerne 

på køleren. 

- Grunden til at SamTaxi bl.a. køber 

Skoda og WV er, at det er gode biler, 

hvor motoren holder over 400.000 

km, samtidigt med at de er billige i 

indkøb og vedligeholdelse. Men jeg 

erkender, Mercedes bilerne har endnu 

mere holdbar teknik. Motorerne plejer 

at holde ca. en mill. kilometer, siger 

Ellekær. 

Leif Andersen har 25 taxaer af mærket Mercedes 
kørende i sin forretning, og har derfor altid et 
par stykker til salg. Bl.a. denne afsindigt flotte 
220 stationcar med 250.000 kilometer på 
tælleren. 
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Optimal klargøring 

Frikørte og klargjorte taxaer ser ofte 

ud som nye. Man fristes til at sige 

bedre end nye. Videresalget er en 

vigtig del af vognmandens forretning, 

og han gør derfor alt for, at vognen 

fremtræder optimalt, når den skal 

sælges. 

Du kan også bestille din taxa længe før, den har 
fået 'frihedsbrev'. F.eks. denne 7 personers 
Renault Grand Scenic med topudstyr og 1,6 
dieselmaskine. Bilen er frikørt august 2013. Pris 
efter aftale hos Oestergaards-taxa.dk. 

Som oftest beklædes hele karrossen 

med plastfolie, før bilerne kommer ud 

at køre. Så står lakken som ny, når 

folien pilles af. Sæderne starter livet 

med solide skånebetræk, og bilerne 

serviceres af specialister med fuld 

dokumentation. Der er endda - især 

tidligere - eksempler på, at vognmænd 

har pillet de nye motorer/gearkasser 

ud og erstattet dem med ældre 

renoverede maskiner. På den måde 

kan en Mercedes-motor og 

transmission frikøre tre taxaer, før den 

er opslidt. 

Når den frikørte taxaer skal sælges, 

genmonteres den originale og stadig 

fabriksnye motor/gearkasse. Der er 

mange andre fif. Tæpper, pedalgummi 

og en hel masse andet, der indikerer 

slitage, udskiftes. Kabinen oprenses af 

specialister, plast friskes op med 

kemikalier, og 'gammel' lugt fjernes af 

professionelle.  

Der er naturligvis en grænse for, hvor 

små og billige biler, der kan registreres 

som taxa. De skal opfylde bestemte 

pladskrav, og efter de seneste regler 

også præstere et lavt forbrug - som 

minimum energiklasse B. 

Nogle vognmænd tegner en 

teknikforsikring, hvorefter bilerne kan 

sælges med samme sikkerhed mod 

tekniske nedbrud som en ny bil. Andre 

yder af egen lomme op til tre års 

garanti efter samme forudsætninger 

som den oprindelige fabriksgaranti. 

Frikørttaxa.dk tilbyder også denne dejlige Volvo 
V70 255.000 km/årgang 2010 til 230.000 kr. Inkl. 
tre års forsikring. 

Der er groft sagt tre måder, hvorpå 

man kan købe en frikørt taxa. Direkte 

hos vognmanden. Hos en af de større 

opkøbere eller hos en 

brugtbilsforhandler. Hos førstnævnte 
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er du tættere på bilens fortid, og i 

princippet sparer du 

mellemhandleravance. Omvendt kan 

den professionelle opkøber presse 

vognmanden, fordi han ofte aftager 

mange frikørte taxaer. Prisforskellen 

er derfor ikke nødvendigvis særlig 

stor. 

En bil med blot to-tre år på 

dåbsattesten og mere end 250.000 

kilometer på tælleren er næsten altid 

en tidligere taxa.  

 

 

 

 

 


