
Deleleasing

Få adgang til en 
exclusiv bil med en 
masse udstyr til en 
femtedel af prisen.
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Siden 2001 har skatterådet gjort det muligt at benytte sig 
af deleleasing (også kaldet splitleasing). Deleleasing er en 
ordning, hvor et firma og en privatperson hver indgår af
tale om leasing af samme bil. Der etableres to enslydende 
leasingkontrakter, den ene underskrives af firmaet og den 
anden af den ansatte. Derved splittes leasing op mellem 
parterne og sikrer på den måde, at firmaet og privatper
sonen betaler præcis den del af de samlede omkostninger, 
som vedrører deres andel af bilens kørsel.

Da hver part betaler for egen brug af bilen, udløser det 
ingen firmabilbeskatning for privatpersonen, da det er lea
singselskabet og ikke firmaet, som stiller bilen til rådighed. 
Samtidig sparer firmaet den andel af udgifter, som privat
personen afholder.

HVORDAN FOREGÅR DET I PRAKSIS?
Ved indgåelse af en deleleasingaftale estimeres en forven
tet kørselsfordeling, f.eks. 80% erhverv / 20% privat, der 
danner grundlag for opsplitning af førstegangsydelsen, 
som særskilt betales af hver part.

Der udarbejdes et budget ud fra de forventede driftsudgif
ter på bilen; forsikring, grøn ejerafgift, brændstof, repara
tion, service mm. Disse udgifter fordeles ud pr. måned og 
opkræves sammen med de ordinære leasingydelser. Det vil 
sige, alle driftsudgifter på bilen håndteres af Carta, som 
står for betaling af disse.

I bilen monteres en GPS enhed med elektronisk kørebog, 
således hver part får ført detaljeret kørselsregnskab. Med 
en kontakt i bilen eller App til Smartphone kan der vælges 
om den næste tur skrives om privat eller erhvervsmæssig 
kørsel. Fordelingen indlæses automatisk fra kørebogen, og 
med online adgang til kørebogen skal man blot sørge for 
at holde denne opdateret.

Hver måned fordeles og opkræves privatpersonen og fir
maet hver især leasingydelsen inkl. driftsudgifter ud fra de 
faktiske kørte km. Leasingperiodens varighed kan løbe fra 
12 mdr. alt efter ønske og ved aftalens udløb har firmaet 
pligt til at anvise bilen til tredjemand.

HVAD ER DELELEASING?
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HVORNÅR DELELEASING?
Normalt anbefaler vi, at den private kørselsandel maximalt 
udgør 40% og bilens pris fra kr. 500.000, inkl. registre
ringsafgift, men det vil afhænge af en individuel bereg
ning. Ordningen kan benyttes på gulpladebiler såvel som 
hvidpladebiler, og kan med stor fordel laves på biler uden 
registreringsafgift, hvor denne kun betales løbende (fl ex
leasing).

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
Når du har fundet drømmebilen, er du velkommen til at 
kontakte os for at høre, hvor meget du og fi rmaet kan 
spare på deleleasing.

EKSEMPEL
Bil inkl. moms og registreringsafgift  kr. 600.000
Leasingperiode   mdr. 36
Førstegangsydelse   kr. 60.000
 Privat (inkl. moms)   kr. 15.000
 Erhverv (ex. moms)   kr. 48.000 
Samlet månedlig leasingydelse ex. moms kr. 7.915
Årlig samlet km. forbrug   km. 25.000
 Heraf privat forbrug   km. 5.000
 Heraf erhvervsforbrug   km. 20.000
Ydelse privat inkl. moms   kr. 1.979
Ydelse fi rma ex. moms   kr. 6.332

SAMMENLIGNING AF
DELELEASING KONTRA FLEXLEASING
Likviditet  Deleleasing Flexleasing
Førstegangsydelse kr. 60.000 kr. 60.000
Leasingydelse 36 mdr. kr. 284.933 kr. 254.445
Moms af ydelser kr. 86.233 kr. 78.611
Driftsomkostninger est. kr. 139.500 kr. 139.500
I alt i leasingperioden kr. 570.666 kr. 532.556
Skat af fri bil kr. 0 kr. 256.500
Total for perioden kr. 570.666 kr. 789.056

Sparet i forhold til fl exleasing  kr. 218.390

SAMMENLIGNING AF DELELEASING KONTRA FRI BIL
  Firma Privatperson
Skat fri bil sparet  — kr. 256.500
Privat andel af drift 20% kr. 114.133 kr. 114.133
Sparet ved deleleasing kr. 114.133 kr. 142.367

Deleleasing er en ordning, 
hvor et fi rma og en privat-
person hver indgår aftale 
om leasing af samme bil.



LIDT OM VORES SAMARBEJDSPARTNER
Carta koncernen er et 100% privatejet finansieringssel
skab, som har eksisteret siden 1989. Vi har domicil i cen
trum af Odense og beskæftiger pt. 14 medarbejdere.

Carta tilbyder finansiering og leasing til private og erhvervs
virksomheder på nye og brugte biler samt finansiering af 
nye og brugte campingvogne. Det sker i tæt samarbejde 
med forhandlere og kunder i hele landet. I de senere år 
har vi specialiseret os i flexleasing (leasing med forholds
mæssig registreringsafgift) og deleleasing (også kaldet 
splitleasing). Vi har oparbejdet betydelig ekspertise i både 
rådgivning og forvaltning på disse områder.
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