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Komplicerede regler fører
til tvister og bureaukrati

I det nye regeringsgrundlag omtales bil- og leasingbranchen kun i
forbindelse med skattearbitrage og økonomisk kriminalitet. Det er ifølge
skatteekspert og -advokat Christian Falk Hansen ikke rimeligt, for det er
en ekstremt kompliceret lovgivning, der er skyld i mange tvister. Vi giver

et overblik over flexleasing og splitleasing. Side 4-6
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Splitleasing er en leasingform,
hvor udgifterne til leasing og drift
af bilen deles i to dele: En er-

hvervsleasingsaftale til virksomheden
(arbejdsgiver) og en privatleasing afta-
le til den ansatte. Typisk anvendes
splitleasing af en hovedaktionær, der
således har sit eget selskab.

Den store fordel ved splitleasing er,
at man undgår den hårde beskatning af
fri bil. Det er især relevant for dem, der
kører mere erhverv end privat: Som
tommelfingerregel kan splitleasing
være fordelagtig, hvis man kører mere
end 75 pct. erhverv. Ved splitleasing
skal omkostningerne på bilen deles
mellem den erhvervsmæssige kørsel
og den private kørsel. Kører man f.eks.
80 pct. erhverv og 20 pct. privat, bliver

80 pct. af alle bilens omkostninger fak-
tureret til virksomheden, mens 20 pct.
faktureres privat.

Det er en forudsætning, at den er-
hvervsmæssige andel betales af et sel-
skab (A/S eller ApS), og at den private
andel betales af beskattede midler af
hovedaktionæren/den ansatte. Split-
leasing er en relativ administrations-
tung leasingform, hvor Skattestyrel-
sen ved kontrol har stor fokus på, om
alle formalia er overholdt. Hvis du øn-
sker at splitlease en bil, er det min klare
anbefaling, at du kun gør det via aner-
kendte aktører i branchen, og at du
dagligt fører en omhyggelig kørebog,
hvor du får skrevet præcis redegørelse
for alle erhvervsmæssige kørsler ind i
kørebogen. Det klarer en GPS-tracker
ikke for dig; du skal selv udfylde beskri-
velsen af det erhvervsmæssige formål
for hver enkel kørsel.

Må man dele en splitleaset bil?
Ved en relativt ny byretsdom er det no-
get overraskende fastslået, man bliver
beskattet af fri bil efter ligningslovens
§16, stk. 4, hvis den splitleasede bil an-
vendes til kørsel for andre selskaber
end det selskab, som er kontraktpart i
splitleasingforholdet. I den konkrete
sag driver en person to særskilte virk-
somheder indenfor samme koncern.
De to særskilte virksomheder drives i
hvert deres driftsselskab, som er ejet af

et holdingselskab, der igen er 100 pct.
ejet af hovedaktionæren.

I det ene driftsselskab drives en ræk-
ke udlejningsejendomme, mens der i
det andet selskab drives en række bu-
tikker, hvoraf flere bor til leje i søster-
selskabets ejendomme. Hovedaktio-
næren har i det ene driftsselskab er-
hvervsleaset en Bentley på en splitlea-
singordning, hvor han dermed også
privat har indgået en særskilt leasin-
gaftale med leasingselskabet.

Hovedaktionæren har gennem åre-
ne brugt bilen til erhvervsmæssig kør-
sel for begge driftsselskaber, da han i
sagens natur kun har behov for en bil til
at dække sit erhvervsmæssige kørsels-
behov. Skattemyndighederne rejste en
kontrolsag, hvor man gennemførte be-
skatning af fri bil, da han efter skatte-
myndighedernes opfattelse kun måtte
bruge bilen til kørsel for det driftssel-
skab, der var kontraktpart i splitlea-
singforholdet. Sagen blev indbragt for
Landsskatteretten, der stadfæstede
skattemyndighedernes afgørelse. Sa-
gen blev herefter indbragt for byretten,
der afsagde dom i oktober 2022.

Byretten udtalte indledningsvist, at
“selve splitleasingkonstruktionen er
opbygget igennem to selvstændige
kontrakter imellem henholdsvis lea-
singselskabet og et selskab samt lea-
singselskabet og en privat person. Der
er henset til konstruktionen kun to an-

vendelsesmuligheder af bilen, som ik-
ke udløser vanlig beskatning, og det er
erhvervsmæssig korrekt registeret
kørsel for det selskab, som er den ene
leasingtager og privat kørsel for den
anden leasingtager indenfor den regu-
lerede fordeling under splitleasingen.
Kørslerne skal registreres i et retvisen-
de kørselsregnskab.”

Herefter fastslog byretten imidler-
tid, at “kørsel for andre selskab er end
det leasingtagende selskab, kan, uan-
set om selskaberne er koncernfor-
bundne, ikke anses som erhvervsmæs-
sig kørsel … Kørsel i en splitleaset bil
foretages på vegne af andre end de to
leasingtagere, i dette tilfælde et kon-
cernforbundet selskab, som ikke er
kontraktpart i leasingaftalen, skal i
skattemæssig forstand tilregnes lea-
singforholdet som privat kørsel. Regi-
streringen kan ikke udlignes ved kor-
rektion imellem selskaberne.”

Dette udsagn medførte, at den om-
handlede hovedaktionær herefter blev
beskattet fuldt ud af værdi af fri bil ef-
ter de skematiske regler i ligningslo-
vens § 16, stk. 4, da byretten altså rent
skatteteknisk anså kørslen for det kon-
cernforbundne selskab for privat kør-
sel — selv om der var enighed om, at
kørslen for det koncernforbundne sel-
skab isoleret var erhvervsmæssig.

Der findes ingen lovregler om split-
leasing. Skattestyrelsen har den 2. maj

2019 offentliggjort et styresignal, der
indeholder en beskrivelse af betingel-
serne for leasingformen. Det er intet
sted i dette styresignal anført, at kørsel
for flere selskaber indenfor samme
koncern udgør “privat benyttelse” i lig-
ningslovens § 16, stk. 4’s forstand. Det
fremgår derimod, at det er afgørende
for at undgå beskatning af fri bil efter
ligningslovens § 16, stk. 4, at der er
“vandtætte skotter” mellem de to lea-
singaftaler i et splitleasingforhold. 

Man skal herved sikre sig, at selska-
bet (virksomheden) ikke betaler for ho-
vedaktionærens private kørsel. Det har
ingen støtte i ordlyden af ligningslo-
vens § 16, stk. 4 eller lovens forarbejder,
at begrebet “privat benyttelse” fortol-
kes udvidende. Privat kørsel må i sa-
gens natur kvalificeres som kørsel med
et privat formål – eksempelvis kørsel
til et sommerhus eller fitnesscenter.

Beskatning af fri bil?
Der er derudover en række forhold,
som efter min opfattelse klart under-
støtter, at kørsel for et koncernforbun-
det selskab ikke udløser beskatning ef-
ter ligningslovens § 16, stk. 4.

For det første forklarede hovedak-
tionæren for byretten, at han ikke hav-
de mulighed for at drive aktiviteterne i
de to særskilte driftsselskaber uden en
bil. Han forklarede videre, at det ikke
var praktisk muligt for ham at køre til-
bage til kontoret og skifte bil, hvis man
forestillede sig, at de to driftsselskaber
havde hver deres bil. Dette som følge
af, at han udfører aktiviteterne for beg-
ge selskaber successivt i løbet af dagen.

Det må antages, at det ikke ville have
uløst beskatning af fri bil efter lig-
ningslovens § 16, stk. 4, hvis man fore-
stiller sig, at de to driftsselskaber hav-
de splitleaset hver deres bil, og hoved-
aktionæren kun havde benyttet split-
leasede biler til kørsel for de respektive
driftsselskaber.

For det andet er de to driftsselskaber
både selskabsretligt og skatteretligt i
enhver henseende koncernforbundne
selskaber, idet begge selskaber er 100

pct. ejet af holdingselskabet, som er
100 pct. ejet af hovedaktionæren. Der-
for skal hele koncernen anses som én
samlet virksomhed i relation til, om bi-
len har været anvendt erhvervsmæs-
sigt eller privat, idet det i forhold til be-
skatning efter ligningslovens § 16, stk.
4 ikke har betydning hvilket af selska-
berne, der er kontraktpart i leasingfor-
holdet.

For det tredje har ingen af selskaber-
ne i koncernen og/eller hovedaktionæ-
ren opnået nogen skattemæssig fordel
ved det etablerede splitleasingforhold
og den stedfundne kørsel for begge sel-
skaber, idet alle selskaberne i koncer-
nen er tvungen sambeskattede.
For byretten gjorde hovedaktionæren
subsidiært gældende, at såfremt kør-
slen for selskabet, der ikke er kontrakt-
part i selskabet, anses for privat i for-
hold til beskatning af fri bil, så skal han
i givet fald have adgang til at korrigere
fordelingen af splitleasingudgifterne
således, at han fortsat ikke beskattes af
fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4,
hvis han med private midler betaler for
kørslen for det andet selskab. Denne
løsning blev ikke accepteret af byret-
ten.

Indbragt for Vestre Landsret
Sagen er indbragt for Vestre Landsret,
og det bliver spændende at se, om de
opretholder den rigide fortolkning af
praksis på dette område. Hvis dommen
stadfæstes, så er det reelt ikke længere
muligt at splitlease en bil, hvis man
driver flere virksomheder i flere selska-
ber indenfor en koncern. Man vil kun
kunne lease bilen i ét af selskaberne –
og praksis er som anført i dag med by-
rettens dom, at bilen så kun må bruges
til erhvervsmæssig kørsel for netop
dette selskab. Men i dagligdagen vil en
virksomhedsejer med flere selskaber
naturligvis have brug for at køre for alle
selskaber, eller i hvert fald flere af sel-
skaberne. Dette vil dog udløse beskat-
ning af fri bil, og man vil være tvunget
til at lease en bil til hvert selskab, hvis
man vil undgå beskatningen.

Plugin-hybriden Audi Q5 50 TFSI e S
line er et populært alternativ til en elbil.
På grund af øget beskatningsværdi for
biltypen skal man have lommeregneren
frem, før man fravælger en elbil. Fotos:
S. BachmannUnødigt komplicerede

regler om leasing er
årsag til mange tvister
Bil- og leasingbranchen har fået et blakket ry, og det er ikke rimeligt, mener
skatteadvokat Christian Falk Hansen, der her gennemgår aktuelle tvister og
regler for split- og flexleasing

Af Christian Falk Hansen (H)

OVERBLIK Hvad siger regeringsgrundlaget om biler og leasing?

I DECEMBER fremlagde den
nye regering sit regerings-
grundlag. Jeg var spændt på at
se, om man havde mod til at
barsle ændringer og en for-
enkling af reglerne for op-
krævning af registreringsaf-
gift, men det er der ikke noget,
der tyder på. Eneste omtale af
bilbranchen er en passus om,
at “Regeringen vil fortsat øge

indsatsen mod skattely samt
slå ned på og lukke skattehul-
ler. Det kan være at komme
ulovlige transaktioner til livs
ved at udvide kravet om brug
af digitale kasseapparater til
flere brancher eller ved, at der
indføres en licensordning for
leasingselskaber. Der tages
initiativ til en særlig indsats
for at sætte ind over for øko-

nomisk kriminalitet, og myn-
dighedernes indsats skal
forstærkes”

BILBRANCHEN , særligt
leasingbranchen, bliver altså
omtalt sammen med skattear-
bitrage og økonomisk krimi-
nalitet. Det er efter min op-
fattelse ikke rimeligt, idet jeg
som skatteadvokat med sager

inden for stort set alle bran-
cher ikke oplever, at der er
flere “brodne kar” i bilbran-
chen – set i forhold til andre
brancher.

GENERELT er det min op-
levelse, at mange af sagerne
mod leasingselskaber ikke
skyldes snyd, men i højere
grad at reglerne er særdeles

indviklede og ikke i trit med
den praktiske virkelighed. 
Hvis den nye regering har et
reelt ønske om at regelforenk-
le og spare en masse udgifter
på offentlig administration, så
var det oplagt at lave en
fuldstændig sanering af regi-
streringsafgiftslovgivningen
og lave en helt ny, enkel og
gennemskuelig lovgivning.Foto: S. Bachmann

3 GODE RÅD Pas på med investeringsbiler

1. Vi har tidligere omtalt
en skatteyder, der blev
beskattet af værdi af fri
bil i forhold til en Tesla
Model S, som han lod sit
selskab indkøbe som
investeringsbil. Bilen er
aldrig brugt til privat
kørsel og har kun kørt
268 km i perioden 2016-

19 ved fremvisning og
servicebesøg hos Tesla. 
2. Skattestyrelsen rejste
sagen, da de mente, at
hovedaktionæren havde
haft fri bil til rådighed
over hele perioden,
uanset hvor lidt bilen
rent faktisk havde kørt.
Han har derfor fået

forhøjet sine skattean-
sættelser med ca.
170.000 kr. for hvert
indkomstår i hele sel-
skabets ejerperiode.
Sagen er principiel i den
forstand, at der ikke før i
praksis er gennemført
fuld beskatning af fri bil
over en ejerperiode på

mere end 3 år, når bilen
dokumenterbart alene
har kørt 268 km i hele
perioden, og når bilen
dokumenterbart er købt
af selskabet som in-
vesteringsbil.
3. Byretten har ved en
dom afsagt i april 2022
fundet, at der skulle ske

fuld beskatning efter
ligningslovens § 16, stk.
4. – også i den lange
periode, hvor bilen
ubestridt har været i
kommission ved en
forhandler. Sagen er
anket til Vestre Landsret
og forventes afgjort i
løbet af 2023.

Et selskab købte en Model S i 2016
som investeringsbil, men blev
beskattet af værdi af fri bil.

Den store fordel ved
splitleasing er, at man
undgår den hårde
beskatning af fri bil
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FAKTA
Hvad er hvad?

SPLITLEASING er en
leasingform, hvor ud-
gifterne til leasing og
drift af bilen deles i to
dele: En erhvervsleasing
aftale til virksomheden
(arbejdsgiver) og en
privatleasing aftale til
den ansatte. Typisk an-
vendes splitleasing af en
hovedaktionær, der
således har sit eget
selskab.

FLEXLEASING er et
alternativ til betaling af
fuld registreringsafgift,
hvor man betaler regi-
streringsafgiften for-
holdsmæssigt hen over
leasingperioden. Flex-
leasing betyder reelt
blot, at afgiften på bilen
betales i rater.
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Splitleasing er en leasingform,
hvor udgifterne til leasing og drift
af bilen deles i to dele: En er-

hvervsleasingsaftale til virksomheden
(arbejdsgiver) og en privatleasing afta-
le til den ansatte. Typisk anvendes
splitleasing af en hovedaktionær, der
således har sit eget selskab.

Den store fordel ved splitleasing er,
at man undgår den hårde beskatning af
fri bil. Det er især relevant for dem, der
kører mere erhverv end privat: Som
tommelfingerregel kan splitleasing
være fordelagtig, hvis man kører mere
end 75 pct. erhverv. Ved splitleasing
skal omkostningerne på bilen deles
mellem den erhvervsmæssige kørsel
og den private kørsel. Kører man f.eks.
80 pct. erhverv og 20 pct. privat, bliver

80 pct. af alle bilens omkostninger fak-
tureret til virksomheden, mens 20 pct.
faktureres privat.

Det er en forudsætning, at den er-
hvervsmæssige andel betales af et sel-
skab (A/S eller ApS), og at den private
andel betales af beskattede midler af
hovedaktionæren/den ansatte. Split-
leasing er en relativ administrations-
tung leasingform, hvor Skattestyrel-
sen ved kontrol har stor fokus på, om
alle formalia er overholdt. Hvis du øn-
sker at splitlease en bil, er det min klare
anbefaling, at du kun gør det via aner-
kendte aktører i branchen, og at du
dagligt fører en omhyggelig kørebog,
hvor du får skrevet præcis redegørelse
for alle erhvervsmæssige kørsler ind i
kørebogen. Det klarer en GPS-tracker
ikke for dig; du skal selv udfylde beskri-
velsen af det erhvervsmæssige formål
for hver enkel kørsel.

Må man dele en splitleaset bil?
Ved en relativt ny byretsdom er det no-
get overraskende fastslået, man bliver
beskattet af fri bil efter ligningslovens
§16, stk. 4, hvis den splitleasede bil an-
vendes til kørsel for andre selskaber
end det selskab, som er kontraktpart i
splitleasingforholdet. I den konkrete
sag driver en person to særskilte virk-
somheder indenfor samme koncern.
De to særskilte virksomheder drives i
hvert deres driftsselskab, som er ejet af

et holdingselskab, der igen er 100 pct.
ejet af hovedaktionæren.

I det ene driftsselskab drives en ræk-
ke udlejningsejendomme, mens der i
det andet selskab drives en række bu-
tikker, hvoraf flere bor til leje i søster-
selskabets ejendomme. Hovedaktio-
næren har i det ene driftsselskab er-
hvervsleaset en Bentley på en splitlea-
singordning, hvor han dermed også
privat har indgået en særskilt leasin-
gaftale med leasingselskabet.

Hovedaktionæren har gennem åre-
ne brugt bilen til erhvervsmæssig kør-
sel for begge driftsselskaber, da han i
sagens natur kun har behov for en bil til
at dække sit erhvervsmæssige kørsels-
behov. Skattemyndighederne rejste en
kontrolsag, hvor man gennemførte be-
skatning af fri bil, da han efter skatte-
myndighedernes opfattelse kun måtte
bruge bilen til kørsel for det driftssel-
skab, der var kontraktpart i splitlea-
singforholdet. Sagen blev indbragt for
Landsskatteretten, der stadfæstede
skattemyndighedernes afgørelse. Sa-
gen blev herefter indbragt for byretten,
der afsagde dom i oktober 2022.

Byretten udtalte indledningsvist, at
“selve splitleasingkonstruktionen er
opbygget igennem to selvstændige
kontrakter imellem henholdsvis lea-
singselskabet og et selskab samt lea-
singselskabet og en privat person. Der
er henset til konstruktionen kun to an-

vendelsesmuligheder af bilen, som ik-
ke udløser vanlig beskatning, og det er
erhvervsmæssig korrekt registeret
kørsel for det selskab, som er den ene
leasingtager og privat kørsel for den
anden leasingtager indenfor den regu-
lerede fordeling under splitleasingen.
Kørslerne skal registreres i et retvisen-
de kørselsregnskab.”

Herefter fastslog byretten imidler-
tid, at “kørsel for andre selskab er end
det leasingtagende selskab, kan, uan-
set om selskaberne er koncernfor-
bundne, ikke anses som erhvervsmæs-
sig kørsel … Kørsel i en splitleaset bil
foretages på vegne af andre end de to
leasingtagere, i dette tilfælde et kon-
cernforbundet selskab, som ikke er
kontraktpart i leasingaftalen, skal i
skattemæssig forstand tilregnes lea-
singforholdet som privat kørsel. Regi-
streringen kan ikke udlignes ved kor-
rektion imellem selskaberne.”

Dette udsagn medførte, at den om-
handlede hovedaktionær herefter blev
beskattet fuldt ud af værdi af fri bil ef-
ter de skematiske regler i ligningslo-
vens § 16, stk. 4, da byretten altså rent
skatteteknisk anså kørslen for det kon-
cernforbundne selskab for privat kør-
sel — selv om der var enighed om, at
kørslen for det koncernforbundne sel-
skab isoleret var erhvervsmæssig.

Der findes ingen lovregler om split-
leasing. Skattestyrelsen har den 2. maj

2019 offentliggjort et styresignal, der
indeholder en beskrivelse af betingel-
serne for leasingformen. Det er intet
sted i dette styresignal anført, at kørsel
for flere selskaber indenfor samme
koncern udgør “privat benyttelse” i lig-
ningslovens § 16, stk. 4’s forstand. Det
fremgår derimod, at det er afgørende
for at undgå beskatning af fri bil efter
ligningslovens § 16, stk. 4, at der er
“vandtætte skotter” mellem de to lea-
singaftaler i et splitleasingforhold. 

Man skal herved sikre sig, at selska-
bet (virksomheden) ikke betaler for ho-
vedaktionærens private kørsel. Det har
ingen støtte i ordlyden af ligningslo-
vens § 16, stk. 4 eller lovens forarbejder,
at begrebet “privat benyttelse” fortol-
kes udvidende. Privat kørsel må i sa-
gens natur kvalificeres som kørsel med
et privat formål – eksempelvis kørsel
til et sommerhus eller fitnesscenter.

Beskatning af fri bil?
Der er derudover en række forhold,
som efter min opfattelse klart under-
støtter, at kørsel for et koncernforbun-
det selskab ikke udløser beskatning ef-
ter ligningslovens § 16, stk. 4.

For det første forklarede hovedak-
tionæren for byretten, at han ikke hav-
de mulighed for at drive aktiviteterne i
de to særskilte driftsselskaber uden en
bil. Han forklarede videre, at det ikke
var praktisk muligt for ham at køre til-
bage til kontoret og skifte bil, hvis man
forestillede sig, at de to driftsselskaber
havde hver deres bil. Dette som følge
af, at han udfører aktiviteterne for beg-
ge selskaber successivt i løbet af dagen.

Det må antages, at det ikke ville have
uløst beskatning af fri bil efter lig-
ningslovens § 16, stk. 4, hvis man fore-
stiller sig, at de to driftsselskaber hav-
de splitleaset hver deres bil, og hoved-
aktionæren kun havde benyttet split-
leasede biler til kørsel for de respektive
driftsselskaber.

For det andet er de to driftsselskaber
både selskabsretligt og skatteretligt i
enhver henseende koncernforbundne
selskaber, idet begge selskaber er 100

pct. ejet af holdingselskabet, som er
100 pct. ejet af hovedaktionæren. Der-
for skal hele koncernen anses som én
samlet virksomhed i relation til, om bi-
len har været anvendt erhvervsmæs-
sigt eller privat, idet det i forhold til be-
skatning efter ligningslovens § 16, stk.
4 ikke har betydning hvilket af selska-
berne, der er kontraktpart i leasingfor-
holdet.

For det tredje har ingen af selskaber-
ne i koncernen og/eller hovedaktionæ-
ren opnået nogen skattemæssig fordel
ved det etablerede splitleasingforhold
og den stedfundne kørsel for begge sel-
skaber, idet alle selskaberne i koncer-
nen er tvungen sambeskattede.
For byretten gjorde hovedaktionæren
subsidiært gældende, at såfremt kør-
slen for selskabet, der ikke er kontrakt-
part i selskabet, anses for privat i for-
hold til beskatning af fri bil, så skal han
i givet fald have adgang til at korrigere
fordelingen af splitleasingudgifterne
således, at han fortsat ikke beskattes af
fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4,
hvis han med private midler betaler for
kørslen for det andet selskab. Denne
løsning blev ikke accepteret af byret-
ten.

Indbragt for Vestre Landsret
Sagen er indbragt for Vestre Landsret,
og det bliver spændende at se, om de
opretholder den rigide fortolkning af
praksis på dette område. Hvis dommen
stadfæstes, så er det reelt ikke længere
muligt at splitlease en bil, hvis man
driver flere virksomheder i flere selska-
ber indenfor en koncern. Man vil kun
kunne lease bilen i ét af selskaberne –
og praksis er som anført i dag med by-
rettens dom, at bilen så kun må bruges
til erhvervsmæssig kørsel for netop
dette selskab. Men i dagligdagen vil en
virksomhedsejer med flere selskaber
naturligvis have brug for at køre for alle
selskaber, eller i hvert fald flere af sel-
skaberne. Dette vil dog udløse beskat-
ning af fri bil, og man vil være tvunget
til at lease en bil til hvert selskab, hvis
man vil undgå beskatningen.

Plugin-hybriden Audi Q5 50 TFSI e S
line er et populært alternativ til en elbil.
På grund af øget beskatningsværdi for
biltypen skal man have lommeregneren
frem, før man fravælger en elbil. Fotos:
S. BachmannUnødigt komplicerede

regler om leasing er
årsag til mange tvister
Bil- og leasingbranchen har fået et blakket ry, og det er ikke rimeligt, mener
skatteadvokat Christian Falk Hansen, der her gennemgår aktuelle tvister og
regler for split- og flexleasing

Af Christian Falk Hansen (H)

OVERBLIK Hvad siger regeringsgrundlaget om biler og leasing?

I DECEMBER fremlagde den
nye regering sit regerings-
grundlag. Jeg var spændt på at
se, om man havde mod til at
barsle ændringer og en for-
enkling af reglerne for op-
krævning af registreringsaf-
gift, men det er der ikke noget,
der tyder på. Eneste omtale af
bilbranchen er en passus om,
at “Regeringen vil fortsat øge

indsatsen mod skattely samt
slå ned på og lukke skattehul-
ler. Det kan være at komme
ulovlige transaktioner til livs
ved at udvide kravet om brug
af digitale kasseapparater til
flere brancher eller ved, at der
indføres en licensordning for
leasingselskaber. Der tages
initiativ til en særlig indsats
for at sætte ind over for øko-

nomisk kriminalitet, og myn-
dighedernes indsats skal
forstærkes”

BILBRANCHEN , særligt
leasingbranchen, bliver altså
omtalt sammen med skattear-
bitrage og økonomisk krimi-
nalitet. Det er efter min op-
fattelse ikke rimeligt, idet jeg
som skatteadvokat med sager

inden for stort set alle bran-
cher ikke oplever, at der er
flere “brodne kar” i bilbran-
chen – set i forhold til andre
brancher.

GENERELT er det min op-
levelse, at mange af sagerne
mod leasingselskaber ikke
skyldes snyd, men i højere
grad at reglerne er særdeles

indviklede og ikke i trit med
den praktiske virkelighed. 
Hvis den nye regering har et
reelt ønske om at regelforenk-
le og spare en masse udgifter
på offentlig administration, så
var det oplagt at lave en
fuldstændig sanering af regi-
streringsafgiftslovgivningen
og lave en helt ny, enkel og
gennemskuelig lovgivning.Foto: S. Bachmann

3 GODE RÅD Pas på med investeringsbiler

1. Vi har tidligere omtalt
en skatteyder, der blev
beskattet af værdi af fri
bil i forhold til en Tesla
Model S, som han lod sit
selskab indkøbe som
investeringsbil. Bilen er
aldrig brugt til privat
kørsel og har kun kørt
268 km i perioden 2016-

19 ved fremvisning og
servicebesøg hos Tesla. 
2. Skattestyrelsen rejste
sagen, da de mente, at
hovedaktionæren havde
haft fri bil til rådighed
over hele perioden,
uanset hvor lidt bilen
rent faktisk havde kørt.
Han har derfor fået

forhøjet sine skattean-
sættelser med ca.
170.000 kr. for hvert
indkomstår i hele sel-
skabets ejerperiode.
Sagen er principiel i den
forstand, at der ikke før i
praksis er gennemført
fuld beskatning af fri bil
over en ejerperiode på

mere end 3 år, når bilen
dokumenterbart alene
har kørt 268 km i hele
perioden, og når bilen
dokumenterbart er købt
af selskabet som in-
vesteringsbil.
3. Byretten har ved en
dom afsagt i april 2022
fundet, at der skulle ske

fuld beskatning efter
ligningslovens § 16, stk.
4. – også i den lange
periode, hvor bilen
ubestridt har været i
kommission ved en
forhandler. Sagen er
anket til Vestre Landsret
og forventes afgjort i
løbet af 2023.

Et selskab købte en Model S i 2016
som investeringsbil, men blev
beskattet af værdi af fri bil.

Den store fordel ved
splitleasing er, at man
undgår den hårde
beskatning af fri bil
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FAKTA
Hvad er hvad?

SPLITLEASING er en
leasingform, hvor ud-
gifterne til leasing og
drift af bilen deles i to
dele: En erhvervsleasing
aftale til virksomheden
(arbejdsgiver) og en
privatleasing aftale til
den ansatte. Typisk an-
vendes splitleasing af en
hovedaktionær, der
således har sit eget
selskab.

FLEXLEASING er et
alternativ til betaling af
fuld registreringsafgift,
hvor man betaler regi-
streringsafgiften for-
holdsmæssigt hen over
leasingperioden. Flex-
leasing betyder reelt
blot, at afgiften på bilen
betales i rater.
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Som alternativ til reglerne om fuld
registreringsafgift findes reglerne om
forholdsmæssig betaling af registre-
ringsafgift (populært kaldet “flexlea-
sing”) i registreringsafgiftslovens § 3 b.
Flexleasing relaterer sig kun til beta-
ling af registreringsafgift på en bil.
Flexleasing er et alternativ til betaling
af fuld registreringsafgift, hvor man
betaler registreringsafgiften forholds-
mæssigt hen over leasingperioden. 

Flexleasing betyder reelt blot, at af-
giften på bilen betales i rater. På nye bi-
ler indtil tre måneder betales 2 pct. af
den beregnede afgift om måneden. Bi-
ler mellem tre måneder og tre år udlø-
ser en betaling på 1 pct., og når bilerne
bliver tre år gamle, bliver flexleasing
rigtig interessant, idet man i givet fald
kun betaler 0,5 pct. af den samlede re-
gistreringsafgift pr. måned.

Anvendelse af reglerne om flexlea-
sing forudsætter, at der er tale om et
reelt leasingforhold. Det betyder
blandt andet, at leasingselskabet skal
være reelt ejer af bilen, ligesom de af-
talte vilkår i leasingaftalen skal over-
holdes i hele leasingperioden.

Kontrolsager om flexleasing
Motorstyrelsen har for tiden fokus på
kontrol på dette område, da det har vist
sig, at leasingselskaberne ikke altid har
overholdt de aftalte vilkår i leasingaf-
talerne, som er godkendt af Motorsty-
relsen. 

Jeg har netop fået en sag ind for en
person, som er kommet i klemme i for-
bindelse med et leasingforhold, som
han etablerede med et dengang stort
og anerkendt leasingselskab, som i dag
er gået konkurs.

Manden har en Ferrari, som han
havde købt i Tyskland for private mid-
ler som investering. Bilen blev derfor
ikke indregistreret på fuld afgift. Efter
en periode ønskede han at køre i bilen i
nogle sommermåneder, og han indgik

derfor en leasingaftale med et leasing-
selskab (såkaldt “sæsonleasing”). Han
solgte bilen til leasingselskabet, som
blev registreret som ejer, mens han var
registreret som bruger. Men da Motor-
styrelsen kom på kontrol ved leasing-
selskabet, konstaterede de, at der efter
deres opfattelse ikke forelå fornøden
dokumentation for pengestrømmene
mellem leasingselskabet og manden,
hvorfor ejerskabet efter Motorstyrel-
sens opfattelse ikke reelt var overgået
til leasingselskabet.

Konsekvensen er herefter, at Motor-
styrelsen opkræver fuld registrerings-

afgift af bilen ved leasingselskabet.
Men da leasingselskabet i mellemtiden
er gået konkurs, så har Motorstyrelsen
med hjemmel i hæftelsesbestemmel-
sen i registreringsafgiftslovens § 20,
stk. 5 rejst kravet overfor manden, da
han efter deres opfattelse har været vi-
dende om, at der ikke forelå et reelt le-
asingforhold. 

Manden, der aldrig før havde leaset
en bil, troede oprigtigt, at alt var i sin
skønneste orden, da leasingselskabet
anvendte godkendte standardkontrak-
ter. Men nu hænger han indtil videre
på betalingen af den fulde registre-
ringsafgift, medmindre vi kan overbe-
vise Motorstyrelsen om, at han var i
god tro på tidspunktet for indgåelsen
af leasingforholdet.

Uheldig Ferrari-bruger
Det er efter min opfattelse anstrengt,
at Motorstyrelsen i disse sager indta-
ger det synspunkt, at de uheldige lea-
singtagere har været vidende om, at le-
asingforholdet ikke opfyldte kravene i
registreringsafgiftsloven. Det er meget
svært for Hr. Jensen at gennemskue,
om en leasingaftale overholder de re-
lativt indviklede regler i registrerings-
afgiftsloven. Det særligt når leasing-
selskabet oplyser, at leasingaftalen er
godkendt af Motorstyrelsen. 

Det fremgår klart af den omtalte
hæftelsesbestemmelse, at en bruger
(leasingtager) kun kan blive pålagt
hæftelse for den fulde afgift, hvis den
pågældende havde positiv viden på
tidspunktet for indgåelsen af leasin-
gaftalen om, at aftalen ikke var reel. 

Var han i god tro, så kan man ikke på-
lægge ham at hæfte.

Det må naturligvis have formodnin-
gen helt afgørende imod sig, at almin-
delige mennesker, der indgår et lea-
singforhold, skulle indgå en leasingaf-
tale, hvis de ved etableringen af lea-
singforholdet godt vidste, at aftalen
var ulovlig. Det er min forhåbning, at
Motorstyrelsen samt efterfølgende
Landsskatteretten og domstolene vil
foretage en nuanceret vurdering af den
enkelte leasingtagers faktiske viden
således, at man kun opkræver den ful-
de registreringsafgift ved de leasingta-
gere, som med åbne øjne er gået ind i et
pro forma- leasingforhold.

Motorstyrelsen har
for tiden fokus på
kontrol på dette
område, da det har
vist sig, at
leasingselskaberne
ikke altid har
overholdt de aftalte
vilkår i
leasingaftalerne

2
pct. af den beregnede afgift
betales der om måneden af
nye flexleasede biler. Når
bilen fylder tre år, falder

afgiften til 0,5 pct.

Audi Q5 plugin-hybrid
fordeler automatisk
energien fra benzinmotor
og batteri efter den ind-
tastede destination for at
opnå så effektivt en rejse
som muligt.

Vitserne sidder løst, men der er
en seriøs dansk organisation
bag planen om at lancere det ki-

nesiske luksusmærke Hongqi i Dan-
mark. Kinas ældste bilproducent blev
etableret i 1958 og findes allerede i
Norge, Island, Holland og Sverige. De
kommer til Danmark i foråret repræ-
senteret af K.W. Bruun Import med en
eldrevet kæmpe-SUV med elmotor og
seks eller syv sæder.

Flagskibet Hongqi E-HS9 er desig-
net af chefdesigner for Hongqi, Giles
Taylor, der tidligere har været designer
hos Jaguar og Rolls-Royce. SUV'en er
520 cm lang, 170 cm høj og 2 meter bred
og har en køreklar vægt på 2705 kg.
Den kan fås med et batteri på op til 120
kWh og har en rækkevidde på op til 515
km (WLTP). Varianten med det største
batteri og en effekt på 551 hk har en
topfart 220 km/t og en 0-100-tid på 4,9
sekunder. 

Udstyrsversionerne vil ifølge impor-
tøren være tilpasset det nordiske mar-
ked, og priserne starter fra 795.000 kr.

“Vi er i løbende dialog med uden-
landske fabrikker omkring samarbej-
der, men det er afgørende for os, at der
er et overbevisende forretningspoten-
tiale. Helt konkret betyder det, at det
skal være en seriøs producent, produk-
terne skal være relevante for det dan-
ske marked, og så skal der være gode
fremtidsperspektiver. Hongqi under
FAW gruppen er en stærk og ambitiøs
samarbejdspartner, der er rangeret
som Kinas næststørste bilproducent.
De har præsenteret en spændende lan-
ceringsplan, som indbefatter modeller
med et stort potentiale, og det har na-
turligvis været et tungtvejende argu-
ment for os,” skriver koncerndirektør
for K.W. Bruun Import, Kenneth Han-
sen.

Hongqi har produktionsfaciliteter i
Kina, et designcenter i München under
ledelse af chefdesigner Giles Taylor og
et udviklingscenter i Sillicon Valley.

Kinesisk
luksus-
mærke på
vej til 
Danmark
Af Steen Bachmann

Elbilen Hongqi HS-9 er på størrelse
med Mercedes EQS SUV. PR-foto
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