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S P L I T L E A S I N G
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H O L D D I N S P L I T L EA S I N G A F TA L E S U N D
Når du splitleaser, skal du være særligt opmærksom på lovgivningen og aftalens betingelser

SPLITLEASING
Splitleasing er en attraktiv mulighed, for at blive godt kørende til en
attraktiv pris.
Det behøves ikke at være vanskeligt, men det er en god ide at være
opdateret, så du holder din aftale sund.

FORSTÅ REGLERNE BAG SPLITLEASING
SKAT, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten afsiger og udarbejder fra tid til anden vejledninger, afgørelser og/eller domme på dette område. BICA Leasing Danmark A/S
bestræber sig på at være ajour og på forkant med den juridiske udvikling på området. BICA Leasing A/S tilråder, at man rådfører sig med egen revisor og/eller advokat.
Som et supplement til vores kunders egne skatterådgivere, er denne guide tænkt som et indledende værktøj for dig der påtænker at anvende splitleasing.
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DEN DIGITALE KØREBOG
FLEET COMPLETE DANMARK
BICA Leasing Danmark A/S samarbejder med Fleet Complete om markedets nemmeste digitale kørebog.
Fleet Complete er Europas førende udbyder af GPS-mobilitetssystemer.

HVORDAN FUNGERER DET?
Via APPen eller fjernbetjening markerer brugeren turen som privat eller erhverv. Turens formål registreres
manuelt, GPS-trackeren registrerer automatisk afstand, start og destination, samt eventuelle delmål.
BEMÆRK: Leasingtager skal en gang månedligt (omkring den 15. i hver måned) godkende kørebogen!
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MOBILAPP
Du kan fra din mobiltelefon, holde styr på
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FJERNBETJENING
Du får en fjernebetjening i din bil, hvor du

kørebogen. Interfacet er let og

med et tryk på “B” markerer at turen er

brugervenligt.

“Business” og med et tryk på ”P” markerer,
at turen er “Privat”.
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AFTALERNE OG KØRSEL
S E PA R AT E A F TA L E R
Ved splitleasing er der tale om to separate leasingaftaler på samme køretøj. Der skal være vandtætte
skotter imellem de to aftaler, således at der ikke kan sås tvivl om konceptet ved split/dele-leasing.

ERHVERVSMÆSSIG KØRSEL
Ved splitleasing må den erhvervsmæssige kørsel udelukkende foretages på vegne af den virksomhed
som har leaset køretøjet. Du må altså ikke foretage erhvervsmæssig kørsel på tværs af virksomheder.
Kørsel foretaget i regi af andre virksomheder anses for privat kørsel.
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SKM2001.255.LR
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SKM2017.491.LSR
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LØBENDE REGULERING AF BETALINGER
Ved splitleasing sker der løbende regulering af alle indbetalte ydelser til leasingselskabet, i
relation til faktiske kørte kilometer. Hvis en splitleasingaftale indgås på en 80/20 ordning (80%
erhverv og 20% privat), så betyder det, at førstegangsbetalingerne fordeles efter denne ordning.
Det forventede kørselsmønster skal følge denne ordning. Det er imidlertid sjældent at man hver
måned lige akkurat rammer det estimerede kørselsmønster.
Derfor skal der hver måned ske en regulering ud fra de faktiske kørte kilometer.
Denne regulering skal ske for alle betalinger. Det vil sige både de løbende månedlige ydelser,
forsikring, eventuel garantiforsikring mv.
Reguleringen skal også ske for alle førstegangs/engangsbetalinger såsom førstegangsydelsen.
Vælger man en 80/20 ordning så vil førstegangsbetalingerne fordeles med hhv. 80% i erhvervsregi
og 20% i privat regi.
Har man efterfølgende en måned hvor kørslen i stedet fordeles 50/50, så vil der ske en regulering
af både den månedlige ydelse, samt af førstegangsydelsen.
I dette eksempel vil det betyde, at den erhvervsmæssige leasingtager krediteres 30.000,- imens
de samme 30.000,- opkræves privat.
Er kørslen måneden efter igen 80/20, så vil beløbene blive krediteret og opkrævet omvendt.
Ved splitleasing skal du være særligt opmærksom på:
ü
ü
ü
ü

Alle betalinger skal være tilmeldt PBS
Løbende fordeling af samtlige betalte ydelser
Samtlige udgifter på køretøjet skal fordeles i henhold til det faktiske kørselsmønster
Samtlige udgifter på køretøjet skal indsendes til BICA
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KØRSELSREGNSKABET
Med Fleet Complete er det nemt at holde kørebogen ajour. Som
leasingtager skal man være i stand til, præcist at anføre hvor man
kørte hen og hvad formålet med kørslen var.
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Det udførlige kørselsregnskab skal udfyldes løbende og indeholde:
ü Navn, adresse og CPR nummer på personen som bruger køretøjet privat
ü Kørslens erhvervsmæssige formål

SKM2017.491.LSR
SKM.2010.147.SR

ü Dato for kørslen
ü Kørslens mål med eventuelle delmål
ü Angivelse af kilometer

Juridisk vejledning C.A.4.3.3.3.3

ü De anvendte satser for beregning af godtgørelse

